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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

V – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 65 
 

Днес, 20 септември 2011 година, в 13.00 часа, в сградата на Община 
Две могили, в конферентната зала, започна шестдесет и петото 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 15 (петнадесет) общински 
съветника. 
 Отсъстват: 1. Красимир Ганчев Кунев. 
    2. Йордан Георгиев Великов. 
 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 – Омбудсман на Община Две могили, 
кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
 Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, 
в деловодството му постъпиха две докладни записки, които с оглед характера 
си, се налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 383/14.09.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално 
ползване. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 386/15.09.2011 г., 
относно: Функционирането на паралелки с брой ученици под установения 
минимум в ОУ „Христо Ботев” село Баниска за учебната 2011/2012 година. 

Предлагам тези докладни да бъдат разгледани съответно като точки 32 
и 33, а точка 32 – да стане съответно точка 34. 

Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, гори и 
опазване на околната среда”: Нашата комисия разгледа на свое заседание 
докладната записка с вх. № 383/14.09.2011 г. и имаме становище по нея, 
което ще изложи г-н Николов. Не възразяваме да бъде включена в дневния 
ни ред за разглеждане днес. 
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Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”: Нашата комисия разгледа 
на свое заседание докладната записка с вх. № 386/15.09.2011 г. и имаме 
становище по нея, което ще изложа аз. Не възразяваме да бъде включена в 
дневния ни ред за разглеждане днес. 
      Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”: Г-н Председател, в отсъствието на Красимир Кунев и Йордан 
Великов по докладните записки, по които те следва да изложат становището 
на нашата комисия, ще го направя аз. 

Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”: Г-н Председател, в отсъствието на Красимир Кунев по 
докладните записки, по които той следва да изложи становището на нашата 
комисия, ще го направя аз. 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: Г-н Председател, в отсъствието на Йордан Великов по 
докладните записки, по които той следва да изложи становището на нашата 
комисия, ще го направя аз. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

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

вкючват за разглеждане тези две извънредни докладни записки, да стане 
дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да 
гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 347/08.09.2011 г., 
относно: Искане за неплатени данъци на МПС за минали години. 

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

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 348/08.09.2011 г., 
относно: Информация за дейността на отдел „Общинска собственост, 
стопански дейности, търговия и защита на потребителите. 

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

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/12.09.2011 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 
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неговитекомисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. 

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

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева 
Стойкова, живееща в град Две могили, на улица „Цар Симеон” № 23 за 
раждане на първо дете – Зои Стойкова. 

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

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 351/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника 
Максимова Великова, живееща в село Баниска, на улица „Опълченска” № 12 
за раждане на второ дете – Мариян Василев Веселинов. 

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

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

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Ангелова 
Иванова, живееща в град Две могили, на улица „Хаджи Димитър” № 5 за 
раждане на второ дете – Евелин – Мари Евгениева Колева. 

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

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсян Рахмиева 
Хюсеинова, живееща в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 19 за 
раждане на първо дете – Мелиса Хюсеинова. 

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

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 354/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава 
Йорданова Асенова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – 
Никол Асенова Асенова. 

Становище: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”. 
              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 
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9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 355/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на Димитринка Георгиева Христова, живееща в село 
Батишница, на улица „Дунав” № 62 на еднократна финансова помощ за 
раждане на близнаците – Яница Руменова Христова и Полина Руменова 
Христова. 

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

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 356/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 357/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова 
Цветанова, живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” 
№ 23. 

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

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

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 359/12.09.2011 г., 
относно: Приемане на Справка за състоянието на Общинския дълг към 
31.08.2011 г. 

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

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 360/12.09.2011 
г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

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

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община 
Две могили”. 

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

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 362/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Помен”. 

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

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Бъзовец”. 

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

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 364/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Батишница”. 

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

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Каран Върбовка”. 

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

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Чилнов”. 

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

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Кацелово”. 

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

21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 368/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Баниска”. 

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

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 369/12.09.2011 
г., относно: Обявяване на общинска земеделска земя от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, промяна начина и на трайно 
ползване и отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс. 
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Становище: Никола Николов – Член на Комисията по “Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 370/12.09.2011 
г., относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението 
на Община Две могили. 

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

24. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 371/12.09.2011 
г., относно: Изменение на Решение № 961 по Протокол № 61/03.06.2011 г. 

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

25. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 372/12.09.2011 
г., относно: Изменение на Решение № 735 по Протокол № 51/05.08.2010 г. 

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

26. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/12.09.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

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

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/12.09.2011 
г., относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 

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

28. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 375/12.09.2011 
г., относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 
в проекти по различните оперативни програми за последната година. 

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

29. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 376/12.09.2011 
г., относно: Участие на Община Две могили в проект към Министерството 
на труда и социалната политика. 

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

30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 379/.....09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова 
Салимова, живееща в град Две могили, на улица „Видин” № 15 за раждане на 
първо дете. 

Становище: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
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              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 

31. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 380/.....09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саниш Салимова 
Юсеинова, живееща в село Чилнов, на улица „Рила” № 8. 

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

32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 383/14.09.2011 
г., относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално 
ползване. 

Становище: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

33. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 386/15.09.2011 
г., относно: Функционирането на паралелки с брой ученици под установинея 
минимум в ОУ „Христо Ботев” село Баниска за учебвата 2011/2012 година. 

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

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преди да пристъпим към първа точка от дневния ни ред, 

прeдлагам да прегласуваме свое Решение № 1053 по Протокол № 
64/02.09.2011 г. Същото касае сградата на Читалището, което обявихме за 
частна общинска собственост. Преди два дни ми стана известно, че приетото 
от нас решение е непълно, тъй като в него е записана само сградата с 
идентификатор 20184.1.792.1 с общата площ на цялото читалище по Акт за 
общинска собственост, а сега се оказва че има и втора сграда по скицата с 
идентификатор 20184.1.792.2. По тази причина, предлагам решението да го 
допълним и коригираме по отношение площта на отделните две сгради, 
които образуват читалището. Така, решението ни да добие следния вид: 

1. Обявава за частна общинска собственост: Сграда на два етажа с 
идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 
едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка едно) със застроена площ от 
403 (четиристотин и три) квадратни метра и сграда на един етаж с 
идентификатор 20184.1.792.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 
едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка две) със застроена площ от 
221 (двеста двадесет и един) квадратни метра, двете предназначени за 
“Сграда за култура и изкуство” с обща застроена площ от 624 (шестстотин 
двадесет и четири) квадратни метра по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, разположена в поземлен имот с идентификатор 
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20184.1.792 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка 
седемстотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Две могили, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 г. 
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър град Русе, целия с площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и 
един) квадратни метра, при граници: поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.795 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, 
седемстотин деветдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.794 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка 
седемстотин деветдесет и четири), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.793 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
седемстотин деветдесет и три), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2847 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди осемстотин четиридесет и седем), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2845 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди осемстотин четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2786 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди седемстотин осемдесет и шест) и поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
седемстотин деветдесет и едно), находящ се в град Две могили, площад 
“Филип Тотю” № 5. 

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

Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”7 

Не възразявам да прегласуваме решението си. Действително на 
02.09.2011 г., ние обявихме цялото читалище за частна общинска 
собственост. Така че с това прегласуване не променяме реално нищо. 
Предлагам да пристъпим към гласуване. 

При последвалото прегласуване, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от Закона за общинската 
собственост и Докладна записка с вх. № 338 от 31.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1053 

 

1. Обявава ча частна общинска собственост: Сграда на два етажа с 
идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 
едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка едно) със застроена площ от 
403 (четиристотин и три) квадратни метра и сграда на един етаж с 
идентификатор 20184.1.792.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 
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едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка две) със застроена площ от 
221 (двеста двадесет и един) квадратни метра, двете предназначени за 
“Сграда за култура и изкуство” с обща застроена площ от 624 (шестстотин 
двадесет и четири) квадратни метра по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, разположена в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.792 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка 
седемстотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Две могили, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 г. 
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър град Русе, целия с площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и 
един) квадратни метра, при граници: поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.795 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, 
седемстотин деветдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.794 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка 
седемстотин деветдесет и четири), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.793 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
седемстотин деветдесет и три), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2847 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди осемстотин четиридесет и седем), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2845 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди осемстотин четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2786 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 
хиляди седемстотин осемдесет и шест) и поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
седемстотин деветдесет и едно), находящ се в град Две могили, площад 
“Филип Тотю” № 5. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 347/08.09.2011 г., 

относно: Искане за неплатени данъци на МПС за минали години. 
Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Нашата комисия разгледа въпросната докладна записка на свое 

заседание. Имахме противоречия, относно това, че в докладната не са 
посочени както машините, годините за които се иска да се опростят 
задълженията и тяхната стойност. Становището ни е да се приеме едно 
такова решение, макар и то да не е съвсем пълно. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник:  
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Като Директор на ПГСС „К.А.Тимирязев” в град Две могили съм подал 
Декларация за конфликт на интереси и аз няма да взема участие в 
гласуването по тази точка. Искам само да ви обясня защо правя всичко това. 
Наистина няма точни данни за сумата на неплатените данъци, за кои моторни 
превозни средства става въпрос и за кои години се иска това. Това е така, 
защото г-н Николай Христов се срещтна с мен в коридора на Общината, 
извади ми някакъв лист хартия и ми каза, че трябва да платя някакъв „Данък 
МПС” за автомобили, които са собственост на училището и са бракувани. 
Конкретна информация колко са автомобилите, кога са бракувани и каква е 
дължимата сума не ми е предоставяна към днешна дата. Председателят на 
Общинския съвет ми предостави справка за МПС – тата, които са 
собственост на училището, и които се водят в Общината. От нея е видно, че 
всички дължими данъци от наша страна са заплатени. В двора на училището 
има опраделено място за бракувани машини, но те стоят там от много дълго 
време. С това решение, което предлагам сега да приемете, макар и непълно аз 
искам по някакъв начин да защитя училището, за да не стане така утре някой 
служител от администрацията на Общината да отправи такова искане за 
плащане на данъци за минало време за някакви бракувани автомобили. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Донев, по време на обсъждането на докладната в комисията си 

казах своето мнение. Въпреки това, както обещах, днес ще Ви подкрепя. 
3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Нямам претенции, но нека в решението бъде записано за минали 

години до 2010 г. включително, а за тази година да се оправят нещата. 
4. Светлозар Донев – Общински съветник:  
Съгласен съм с г-н Дамянов. Да се запише в решението за минали 

години до 2010 г. включително. 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 
27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, във връзка с чл.111, буква “в” и 
Докладна записка с вх. № 374 от 08.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1054 

  

1. Дава съгласие  дължимите суми за минали години до 2010 година 
включително от данък върху превозни средства на ПГСС „К.А.Тимирязев” 
град Две могили, ЕИК 827233218, представлявана от директора си Светлозар 
Милчев Донев да бъдат опростени. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да изпълни решението на 
Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 14 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 глас (Светлозар Милчев Донев) 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 348/08.09.2011 г., 

относно: Информация за дейността на отдел „Общинска собственост, 
стопански дейности, търговия и защита на потребителите. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

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

Комисията разгледа представената информация за дейността на отдел 
„Общинска собственост” на свое заседание. Тя е доста оскъдна, но все пак 
дава представа с какво всъщност се занимава отдела. Едно от тези 
направления се явява актуването на имоти общинска собственост, друго – за 
изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост. Чрез сайта на общината се дава възможност да се види 
електронния регистър за публичната и частната общинска собственост. 
Посочва се, че контролната дейност на отдела е слаба. Становището на 
комисията ни е да се приеме информацията, като дава препоръка да се засили 
контрола.  

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 348 от 08.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1055 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на отдел „Общинска 
собственост, стапански дейности, търговия и защита на потребителите”. 

Приложение: Информация за дейността на отдел „Общинска 
собственост, стапански дейности, търговия и защита на потребителите”. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/12.09.2011 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 
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неговитекомисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по “Териториално 

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

Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” разгледа представения отчет на Председателя на 
Общинския съвет. Това е осмия по ред отчет за нашия мандат и е за период 
от 4 месеца, което е по обясними причини. В него отново в табличен вид е 
дадена нашата работа, както в Общинския съвет, така и по комисии. В 
обобщена таблица е дадено общо какво сме направили през тези близо 4 
години. В друга таблица са показани нашите резултати с тези на предишните 
колеги от общинския съвет. Становището на комисията е да се приеме. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 27, ал. 6, 
чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 349 от 12.09.2011 
г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1056 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 
12.05.2011 г. до 12.09.2011 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 
12.05.2011 г. до 12.09.2011 г.  
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева 
Стойкова, живееща в град Две могили, на улица „Цар Симеон” № 23 за 
раждане на първо дете – Зои Стойкова. 

Становище по нея даде: 
1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
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 Комисията разгледа заявлението на г-жа Стойкова. Всички 
необходими документи, съгласно изискванията са редовни с изключение на 
това, че бащата на детето е неизвестен и съгласно Наредба № 10 има право на 
50 % от стойността на помощта. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на нашата комисия е да се отпуснат 100 лева за раждане 

на първо дете, тъй като бащата на детето е неизвестен. 
Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По 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 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе, приета с 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. № 350 от 
12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1057 

 

1. Отпуска на Наталия Станчева Стойкова с ЕГН 8712095471, с 
постоянен адрес в град две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Цар Симеон” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 100.00 
(сто) лева за раждане на първо дете – Зои Стойкова, родена на 12.03.2011 г., 
тъй като бащата на детето е неизвестен. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 351/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника 
Максимова Великова, живееща в село Баниска, на улица „Опълченска” № 12 
за раждане на второ дете – Мариян Василев Веселинов. 

Становище по нея даде:  
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1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”: 

Комисията разгледа заявлението на Вероника Великова от село 
Баниска. 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. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията по “Бюджет и финанси” излезе със становище да бъдат 

отпуснати 250 лева за раждане на второ дете. 
Разисквания по пета точка нямаше. 
По 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. 1.2, 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. № 351 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1058 

 

1. Отпуска на Вероника Максимова Великова с ЕГН 7906145394, с 
постоянен адрес в село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица 
„Опълченска” № 12 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста 
и петдесет) лева за раждане на второ дете – Мариян Василев Веселинов, 
роден на 04.07.2011 г. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Ангелова 
Иванова, живееща в град Две могили, на улица „Хаджи Димитър” № 5 за 
раждане на второ дете – Евелин – Мари Евгениева Колева. 

Становище по нея даде:  
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1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 
политика”: 

Комисията разгледа заявлението на г-жа Иванова. Всички необходими 
документи съгласно изискванията са редовни и са подадени в срок. 
Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на нашата комисия е да бъдат отпуснати 250 лева за 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 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. № 352 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1059 

 

1. Отпуска на Виолета Ангелова Иванова с ЕГН 84060253194, с 
постоянен адрес в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Хаджи Димитър” № 5 еднократна финансова помощ в размер на 
250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Евелин – Мари 
Евгениева Колева, родена на 27.05.2011 г. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсян Рахмиева 
Хюсеинова, живееща в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 19 за 
раждане на първо дете – Мелиса Хюсеинова. 

Становище по нея даде:  
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1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”:  

Нашата комисия разгледа заявлението на г-жа Хюсеинова и излезе със 
становище то да не бъде уважено, тъй като съгласно Наредба № 10 срокът, в 
който следва да бъдат подадени документите за такава помощ е 6 месеца след 
раждането на детето, а тук се вижда, че детето е родено преди 9 месеца. 
       2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е също да бъде 
отказано отпускането на еднократна финансова помощ на г-жа Хюсеинова. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
По седма 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. 7, ал. 3 във връзка с ал. 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. № 353 от 
12.09.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1060 

 

1. Отказва на Айсян Рахмиева Хюсеинова с ЕГН 8610165339, живееща 
в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 19 отпускането на 
еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Мелиса 
Хюсеинова, родена на 12.12.2010 г., тъй като заявлението не е подадено в 
определения 6 – месечен срок.  
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 354/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава 
Йорданова Асенова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – 
Никол Асенова Асенова. 

Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  
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Комисията разгледа заявлението на г-жа Асенова. Детето е първо за 
майката, всички документи са налице и становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 
       2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е да бъдат отпуснати 200 лева 
съгласно изискванията на Наредба № 10 за раждане на първо дете. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма 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. № 354 от 12.09.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1061 

 

1. Отпуска на Десислава Асенова Асенова с ЕГН 7011135417, с 
постоянен адрес в село Бъзовец, община Две могили, област Русе, на улица 
„Васил Друмев” № 52 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Никол Асенова Асенова, родена на 
17.06.2011 г. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 355/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на Димитринка Георгиева Христова, живееща в село 
Батишница, на улица „Дунав” № 62 на еднократна финансова помощ за 
раждане на близнаците – Яница Руменова Христова и Полина Руменова 
Христова. 

Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”:  
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Комисията разгледа заявлението на г-жа Христова. Става въпрос за 
новородени близнаци, които се явяват като второ и трето дете за майката. 
Всички изискуеми документи са подадени съгласно наредбата. Становището 
на комисията е заявлението да бъде уважено, като и бъде изплатена 
еднократна помощ за всяко едно от децата като за трето дете, какъвто случай 
вече имахме. 

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

отпуснати 600 лева за раждане на близнаци. 
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. 6, ал. 3 от Закона за семейните помощи за деца, във 
връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.3, чл. 9, т. 1, чл. 10, 
т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане 
на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. 
и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. 
с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 
355 от 12.09.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1062 

 

1. Отпуска на Димитринка Георгиева Христова с ЕГН 8201135390, 
живееща в село Батишница, община Две могили, област Русе, на улица 
„Дунав” № 62 еднократна финансова помощ в размер на 600.00 (шестстотин) 
лева, от които: 300.00 (триста) лева за раждане на Яница Руменова Христова 
и 300.00 (триста) лева за раждане на Полина Руменова Христова, двете 
родени на 01.07.2011 г. 

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

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 356/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 
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Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  
Г-н Байрактаров подава молба за помощ за пореден път в Общинския 

съвет. Същият е инвалид и не е трудоспособен. Тази година той не е одобрен 
по програмата за „Личен асистент”, където досега е била съпругата му. Сега 
тя е безработна и е на Борсата, от където получава 144.80 лева. Становището 
на комисията е  се уважи молбата, макар и частично. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
След като Комисията по “Здравеопазване и социална политика” са 

излезли със становище да се уважи молбата на г-н Байрактаров, становището 
на нашата комисия е на същия да му бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета 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 № 356 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1063 

 

1. Отпуска на Ахмед Еминов Байрактаров с ЕГН 6010075380, живеещ в 
град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 еднократна финансова помощ в 
размер на 100.00 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 
документи, от които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. 
В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 357/12.09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова 
Цветанова, живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” 
№ 23. 
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Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  
Комисията разгледа молбата на г-жа Цветанова. Става въпрос за дете, 

което е онкоболно. Оперирано е два пъти и се нуждае от средства за да 
продължи лечението си. Становището на комисията е молбата да се уважи. 
       2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е на г-жа Цветанова да и бъдат 
отпуснати 200 лева еднократна финансова помощ. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета 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 № 357 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1064 

 

1. Отпуска на Галина Иванова Цветанова с ЕГН 7904185356, живееща в 
село Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 23 еднократна 
финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева, които да използва за 
продължаване лечението на детето Елина Цветанова Цветанова. 
 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 15 (петнадесет) съветника 
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 359/12.09.2011 г., 

относно: Приемане на Справка за състоянието на Общинския дълг към 
31.08.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
На предишно заседание на Общинския съвет поисках Кмета на 

Общината да изготви справка за състоянието на общинския дълг към 
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30.09.2011 г. Справката е изготвена и е внесена за разглеждане. Тук можем да 
кажем, че към момента има да се връщат 50 000 лева, които са заеми по 
извънбюджетните сметки на Общината, към СИБАНК има да се 
възстановяват 179 240 лева и към ПУДООС остават да се възстановят 
154 674 лева, който е безлихвен заем и срокът му за погасяване е до месец 
февруари 2014 година. Като цяло дългът в Общината не е голям и в бъдеще 
време ще се възстанови и ще останат средства за бюджета. Проблемът е, че 
Министерството на финансите несвоевременно изпълнява задълженията си 
по реализираните проекти и възстановяването на парите се бави. 
Становището на комисията е да се приеме предоставената справка. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Аз искам само да уточня някои неща по състоянието на дълга на 

Общината към 30.09.2011 г., за да няма спекулации по този въпрос. 
Средствата, които трябва да ни бъдат възстановени от Управляващите органи 
по отделните оперативни програми са общо 392 000 лева. Реално средствата, 
които остават да се възстановят са 213 000 лева. Тези 179 000 лева са платени 
по проектите от собствени средства, т.е. това не е дълг. Всички тези разходи 
са направени по различните програми, по които работи Общината и следва да 
бъдат възстановени. Единствената загуба, която ще понасяме, това са 
лихвите ни по заема от СИБАНК, които са около 20 000 лева годишно. 
Смятам, че това е в рамките на нормалното и се надявам, че до края на 
годината всички разходи ще бъдат погасени.   

След приключване на разискванията по дванадесета 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. 1, т. 24 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с Писмо с изх. № 3548 от 
02.09.2011 г. на Кмета на Община Две могили и Докладна записка с вх. 
№ 359 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1065 

 

1. Приема за сведение Справка за състоянието на Общинския дълг в 
Община Две могили към 31.08.2011 г., както следва: 

1.1. Заем към СИБАНК – АД – 179 240 лева. 
1.2. Заем от набирателната сметка – 50 000 лева. 
1.3. Безлихвен заем от ПУДООС за период 03.2011 г. – 02.2014 г. – 

154 674 лева. 
2. Средствата по т.1.1. и т.1.2. предстоят да бъдат възстановени на 

Община Две могили след приключване на проектите, по които тя работи към 
настоящия момент. 
 

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

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 360/12.09.2011 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 
Становище по нея даде:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна 

записка за продажба на имот. Въпросният имот е частна общинска 
собственост и се намира в землището на село Батишница. Площта на имота е 
0.924 квадратни метра. При данъчна оценка 192 лева, пазарната е 400 лева, 
която се предлага да бъде начална при провеждането на търга. Становището 
на комисията е имотът да бъде продаден, като самото решение се оформи по 
начина по който сме приемали други такива решения.  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 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, и чл. 41 от Закона за общинската 
собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, т. 2 от  Наредба №7  за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост н Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 360 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1066 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел І (римско едно) от 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2011 г., приета с Решение № 894 по Протокол № 58/18.02.2011 г., имот 
частна – общинска собственост по Акт № 3240 от 06.10.2010 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.924 дка 
(деветстотин двадесет и четири квадратни метра), съгласно Скица № Ф03002 
от 21.07.2009 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ 
имот № 003002 (три хиляди и две), четвърта категория на земята при 
неполивни условия, находящ се в местността „Ясаците”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Батишница, ЕКАТТЕ 02868, 
при граници и съседи: поземлен имот № 003003 – полска култура на Община 
Две могили, поземлен имот № 063002 – иглолистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, 
поземлен имот № 003001 – полски път на Община Две могили и поземлен 
имот № 000057 – жилищна територия на село Батишница, община Две 
могили. 
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2. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижим имот – часта общинска собственост, а именно: „Полска 
култура” с площ от 0.924 дка (деветстотин двадесет и четири квадратни 
метра), съгласно Скица № Ф03002 от 21.07.2009 г., издадена от Общинска 
служба „Земеделие”, представляващ имот № 003002 (три хиляди и две), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Ясаците”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Батишница, ЕКАТТЕ 02868, при граници и съседи: 
поземлен имот № 003003 – полска култура на Община Две могили, поземлен 
имот № 063002 – иглолистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, поземлен имот № 
003001 – полски път на Община Две могили и поземлен имот № 000057 – 
жилищна територия на село Батишница, община Две могили. 

При данъчна цена на имота в размер на 149.00 (сто четирдесет и девет 
лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 400.00 (две 
четиристотин лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 
провеждането на търга. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да 
предприеме необходимите действия за: 

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

3.2. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата 
на описания в точка 1 имот. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община 
Две могили”. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

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

Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” разгледа настоящата докладна записка за избор 
на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. Към 
нея ни е представено днес Удостоверение № 36/20.09.2011 г. на Общинската 
избирателна комисия в град Две могили, от което е видно, че Драгомир 
Дамянов се е регистрирал за участие в предстоящите местни избори. 
Съгласно чл. 42 ал. 6 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА за временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Община Две могили” се предлага да бъде Румен 
Манолов Марков, който в момента е зам.-кмет на Общината. Становището на 
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комисията е да се приеме предложеното ни решение, от което да отпадне 
точка 2 от проекта за решение. 

В разисквания по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Член 42, алинея 6 от ЗМСМА ни задължава в 7-дневен срок преди 

изтичането на мандата ни като съветници да изберем временно изпълняващи 
тези длъжности, при условие, че титулярите им се регистрират като 
кандидати за участие в предстоящите избори. Ние сме избрани на 28.10.2007 
година и би следвало мандата ни да приключи на същата дата, но през тази 
година. Тъй като изборите ще се проведат на 23.10.2011 г. мандата ни ще 
приключи на тази дата. Това ще рече, че не по-късно от 16.10.2011 г. трябва 
да изберем временно изпълняващите. По тази причина, считам, че не е 
удачно в седмицата преди изборите да вземаме тези решения, затова ги 
предлагам сега, като те влязат в сила от 16.10.2011 г. До тогава кметовете ще 
бъдат заместени по начина, по който са били замествани досега или по друг 
начин, какъвто Кмета на Общината реши. С това и следващите решения, 
които ще приемем днес, ще бъдат избрани временно изпълняващите 
длъжността „Кмет”, считано от 16.10.2011 г. до полагане на клетва от 
новоизбраните такива. До тази дата кметовете трябва да сдадат длъжността с 
приемо-предавателен протокол на избраните от нас лица. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 
дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, 
ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 361 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1067 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година заместник-кмета на 
Община Две могили – Румен Манолов Марков с ЕГН 7104085363 за 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”, за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 362/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Помен”. 

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

Тази докладна е еднотипна с предходната. Става въпрос за избиране на 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”, в случай, 
че Вели Велиев се кандидатира. Видно от представеното ни Удостоверение 
№ 27/20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в град Две могили 
той се е регистрирал за участие в предстоящите избори. Предложението е той 
да бъде заместен от Небие Ешрефова Алиева, която е служител от 
общинската администрация. Становището на комисията е да го приемем. 

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

1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 362 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1068 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година старши специалист по 
„ГРАО” в Кметство село Помен – Небие Ешрефова Алиева с ЕГН 
5205075436 за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство село 
Помен”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Бъзовец”. 

Становище по нея даде:  
1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

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

За Кметството в село Бъзовец се предлага за временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Кметство” да бъде избран служителя от общинска 
администрация – Иванка Митева Александрова. Точка 2 от предложения ни 
проект за решение следва да отпадне, тъй като съгласно Удостоверение № 
5/15.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в град Две могили 
Георги Малев Георгиев се е регистрирал за участие в предстоящите местни 
избори. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
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По шестнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 363 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1069 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година старши специалист по 
„Финанси” в Кметство село Бъзовец – Иванка Митева Александрова с ЕГН 
5108265436 за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство 
Бъзовец”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 364/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Батишница”. 

Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

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

Комисията разгледа настоящата докладна записка, която е идентична с 
предходните. За Кметството в село Батишница за временно изпълняващ 
длъжността се предлага да бъде избран Кольо Драганов Стефанов, тъй като 
настоящия – Салим Тасим Раиф се е регистрирал за участие в местните 
избори, видно от Удостоверение № 30/20.09.2011 г. на Общинската 
избирателна комисия в град Две могили. Становището на комисията е да 
приемем предложението. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Микерям Адям – Общински съветник: 
Аз предлагам за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство в 

село Батишница да бъде също човек, който е служител в Кметството, а 
именно Пенка Колева, тъй като тя работи там от дълги години и е запозната с 
работата. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Предложил съм за село Батишница Кольо Драганов Стефанов, тъй като 

служителката Пенка Колева ще се пенсионера на 10.10.2011 г. и 
предложението на г-жа Адям е неуместно. Считам, че тази жена няма да 
може да се справи със ситуацията и мое право е до 15.10.2011 г. да 
назначавам когото аз реша. Кольо Драганов Стефанов също е служител на 
Общината и не виждам защо да не е подходящ.  
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3. Микерям Адям – Общински съветник: 
Аз поддържам направеното си предложение за Пенка Колева. 
Байчо Георгиев каза: 
Колеги, по тази точка от дневния ред има напревени две предложения. 

Първото – Избира, считано от 16 октомври 2011 година шофьор-домакин в 
Община Две могили – Кольо Драганов Стефанов за временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Кметство Батишница”, за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет, както е по докладната записка. Второто – временно 
изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство Батишница” да бъде Пенка 
Колева, както е по предложението на Общинският съветник Микерям Адям. 

Пускам бланката за гласуване. Тези от Вас, които считат, че за 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница” 
следва да бъде избран Кольо Драганов Стефанов, полагат подписа си в 
първата колонка („За”). Други, които считат, че за временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Кметство село Батишница” следва да бъде избрана 
Пенка Колева, полагат подписа си във втората колонка („Против”). Ако има 
трети, които не са съгласни нито с първото, нито с  второто предложение, 
полагат подписа си в третата колонка („Въздържал се”).  

Има ли някой, който да не е разбрал процедурата, по която ще протече 
гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 
След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във 
връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 364 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1070 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година шофьор-домакин в 
Община Две могили – Кольо Драганов Стефанов с ЕГН 5106205382 за 
временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство Батишница”, за срок 
до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
 „За”   - 8 гласа 

 „Против”  - 7 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Каран Върбовка”. 

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

 Комисията разгледа и тази докладна записка, която касае Кметството в 
село Каран Върбовка. Тук особеното е, че се предлага за временно 
изпълняващ длъжността Христо Топалов, който е бивш Кмет на селото. 
Кметът Георги Стоев Иванов се е регистрирал за участие в местните избори, 
видно от Удостоверение № 11/18.09.2011 г. на Общинската избирателна 
комисия в град Две могили Становището на комисията е да приемем 
предложеното ни решение. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
След проведен разговор с настоящия кмет на селото Георги Иванов за 

Каран Върбовка, аз правя предложение за временно изпълняващ длъжността 
да бъде избрана Снежана Христова Иванова, която е дългогодишен служител 
в кметството и ще се справи много добре със настоящата ситуация. 

Байчо Георгиев каза: 
Колеги, по тази точка от дневния ред има напревени две предложения. 

Първото – Избира, считано от 16 октомври 2011 година Христо Ангелов 
Топалов за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство Каран 
Върбовка”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както е по 
докладната записка. Второто – временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство Каран Върбовка” да бъде избрана Снежана Христова Иванова, 
както е по предложението на Общинският съветник Светлозар Донев. 

Пускам бланката за гласуване. Тези от Вас, които считат, че за 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка” 
следва да бъде избран Христо Ангелов Топалов, полагат подписа си в 
първата колонка („За”). Други, които считат, че за временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка” следва да бъде избрана 
Снежана Христова Иванова, полагат подписа си във втората колонка 
(„Против”). Ако има трети, които не са съгласни нито с първото, нито с  
второто предложение, полагат подписа си в третата колонка („Въздържал 
се”).  

Има ли някой, който да не е разбрал процедурата, по която ще протече 
гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 
След приключване на разискванията по осемнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, 
ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 365 от 12.09.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1071 
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1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година старши специалист по 
„Финанси” Снежана Христова Иванова с ЕГН 7208155375 за временно 
изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка”, за срок 
до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  
 „ За”   - 8 гласа 

 „Против”  - 7 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Чилнов”. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

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

За Кметството в село Чилнов за временно изпълняващ длъжността 
„Кмет на Кметство село Чилнов” се предлага служител, който работи в 
общинската администрация. Ганчо Бобев Ганев се е регистрирал за участие в 
местните избори, съгласно Удостоверение № 16/18.09.2011 г. на Общинската 
избирателна комисия в град Две могили. Становището на комисията е да 
приемем предложеното ни решение. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 
1. Велико Димитров Великов – Кмет на Кметство село Баниска: 
Аз искам да попитам ние като Кметове на тези Кметства нямаме ли 

право ние да си избираме кой да ни замества, защото ние сме материално 
отговорни лица и ще трябва да си предадем имуществото на човек, който ни 
замества. Защо този човек да не е служител на кметството? Смятам, че щом 
ще има страничен човек, който ще ни замества трябва да се предаде всичко 
на него и той да е материално отговорен. След като ще бъде избран за 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” нека си носи 
отговорността. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Кметовете на населените места могат да предлагат, но кмета на 

общината има последната дума. По отношение на материалната отговорност, 
Председателя на Общинския съвет вече обясни, че след като избираме 
временно изпълнявмащи длъжността, на тях вие трябва да сдадете всичко, 
което в момента се води на ваше име. Ако бъдете преизбрани, тогава обратно 
ще приемете всичко 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Ако Общинският съвет не вземе решение, то тогава Областният 

управител ще трябва да назначи тези хора. Хората които се предлагат са 
служители от администрацията с изключение на Христо Топалов, който е 
бивш кмет на селото и има опит в тази си работа. Смятам, че предложените 
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хора, ще създадат необходимите условия за нормалното прочичане на 
предизборната кампания. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, 
ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 366 от 12.09.2011 г.,  прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1072 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година Марийка Стефанова 
Белчева с ЕГН 5202095470 за временно изпълняваща длъжността „Кмет на 
Кметство село Чилнов”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  
 „ За”   - 8 гласа 

 „Против”  - 3 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Кацелово”. 

Становище по нея даде:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

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

Тази докладна записка касае избирането на временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. Предлага се да бъде избрана 
Диана Маринова Генова, която е служител от общинската администрация. 
Настоящия Кмет Иван Николаев Николаев се е регистрирал за участие в 
местните избори съгласно представеното ни Удостоверение № 12/18.09.2011 
г. на Общинската избирателна комисия в град Две могили. Становището на 
комисията е да приемем предложеното ни решение, от което да отпадне т.2.  

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във 
връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 367 от 
12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 1073 
 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година старши специалист по 
„Финанси” в Кметство село Кацелово – Диана Маринова Генова с ЕГН 
6707125290 за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство село 
Кацелово”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 368/12.09.2011 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Баниска”. 

Становище по нея даде:  
1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

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

Кметът на село Баниска Велико Димитров Великов се е регистрирал за 
участие в местните избори, като ни е предоставил своето Удостоверение за 
регистрация № 19/18.09.2011 г. По тази причина се предлага той да бъде 
заместен от служителя от Кметството – Любка Върбанова Христова. 
Становището на комисията е да се приеме предложенното ни решение. 

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 чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2  във 
връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 368 от 
12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1074 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година старши специалист по 
„АПОН” в Кметство село Баниска – Любка Върбанова Христова с ЕГН 
6110215335 за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство село 
„Баниска”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 369/12.09.2011 г., 
относно: Обявяване на общинска земеделска земя от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, промяна начина и на трайно 
ползване и отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс. 

Становище по нея даде:  
1. Никола Николов – Член на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 
Комисията по “Земеделие, гори и опазване на околната среда” разгледа 

настоящата докладна записка на свое заседание. В нея се предлага няколко 
имота в землищата на Батишница, Острица и Бъзовец да променят 
предназначението си от пасища, като станат площи с трайни насъждения, тъй 
като има представено инвестиционно намерение от фирма ЛИГНУМ 
ХОЛДИНГ АД. Целта на дружеството е върху площ от 1 200 дка да бъдат 
изградени плантации с дълготрайни насъждения от ценни дървестни видове. 
Инвестицията е за 4 250 000 лева и ще бъдат разкрити 12 работни места. 
Съгласно закона, ние трябва да изразим предварително съгласие за промяна 
на предназначението на земята като съответните площи бъдат предоставени 
за срок от 25 години с опция за удължаване с още 5. Комисията, счита че 
предложението е в интерес на Общината, поради което предлага да го 
подкрепим. 

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 
1. Огнян Георгиев – Общински съветник: 
Решения от такъв характер има приети и от други Общински съвети. Аз 

лично се запознах с решенията на Попово и на Червен бряг и виждам, че 
предложения проект за решение е оформен по същия начин както са го 
приели те. По тази причина подкрепям предложеното ни решение. 

След приключване на разискванията по двадесет и втора точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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. 1 и следващи от Закона за арендата в земеделието, чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост,  чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 9 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 45 и 
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и Докладна записка № 369 от 12.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1075 

 

1. Променя  начина на трайно ползване на долуописаните имоти в т. 3 в 
землището на село Батишница, село Острица и село Бъзовец, които не се 
използват по предназначението си към настоящия момент от пасище, мера за 
други земеделски нужди-трайни насаждения, като от публична общинска 
собственост ги обявява за частна.  
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2. Изразява предварително съгласие съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, със срок 18 месеца за 
промяна предназначението на земеделски земи частна общинска собственост 
– пасища, мери, за трайни насаждения, и провеждане на процедурите по 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

3. Дава съгласие да се отдаде под аренда за срок от 25 години с право 
на продължаване с още 5 години, за създаване на трайни насаждения от 
дървесни видове с ценна дървесина – череша, бяла акация, черница, черен 
орех и други на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както следва : 

3.1. Имот № 000147 съгласно скица проект, образуван от имот № 
000146, в землището на село Батишница, с площ 250.000 дка, с начин на 
трайно ползване – тр.насаждения, категория четвърта категория. 
 3.2. Имот  № 000214, съгласно скица проект, в землището на село 
Острица, с площ 90.986 дка, с начин на трайно ползване – трайни 
насаждения, категория шеста – 87.309 дка, четвърта – 3.677 дка. 
 3.3. Имот  № 000205, съгласно скица проект, в землището на село 
Острица, с площ 74.572 дка, с начин на трайно ползване – трайни 
насаждения, категория шеста – 22.918 дка, четвърта – 51.654 дка. 
 3.4. Имот  № 000210, съгласно скица проект, в землището на село 
Острица, с площ 206.621 дка, с начин на трайно ползване – трайни 
насаждения, категория шеста – 130.413 дка, четвърта – 76.033 дка и трета – 
0.175 дка. 

3.5. Имот  № 116002, съгласно скица проект, в землището на село 
Бъзовец, с площ 42.267 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 
категория девета, в местността „Дълги дол”. 

3.6. Имот  № 000462, съгласно скица проект, в землището на село 
Бъзовец, с площ 17.542 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 
категория пета, в местността „Коли балъка”. 

3.7. Имот  № 000464, съгласно скица проект, в землището на село 
Бъзовец, с площ 137.763 дка, с начин на трайно ползване – трайни 
насаждения, категория пета, в местността „Бахчелъка”. 

3.8. Имот  № 000465, съгласно скица проект, в землището на село 
Бъзовец, с площ 32.660 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 
категория девета, в местността „Бахчелъка”. 

3.9. Имот  № 000481, съгласно скица проект, в землището на село 
Бъзовец, с площ 81.313 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 
категория девета, в местността „Бахчелъка”. 

Скиците – проект на горепосочените имоти са приложени и са 
неразделна част към решението. 

4. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс при следните условия: 

4.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 
следните условия: 
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4.1.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани 
в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно 
законодателство като търговци или земеделски производители. 

4.1.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от 
държава – членка на Европейския съюз. 

4.1.3. Да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и 
управлението на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и 
притежаващи необходимият икономически потенциал за финансово, кадрово 
и техническо обезпечаване на проекта (да представят необходимите 
документи, доказващи икономическото и финансовото състояние, 
техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите, както и 
препоръки и референции). 

4.1.4. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство 
по ликвидация съобразно съответното законодателство. 

4.1.5. Нямат задължения към община Две могили. 
4.1.6. Не са неизправна страна по договор, сключен с община Две 

могили. 
4.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 
4.2.1. Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане се 

определя на база  средното рентно плащане за района в размер левовата 
равностойност на 12.80 евро, като достигната на конкурса цена остава 
константна за първите пет години от сключване на договора. След петата 
година, при евентуална промяна на икономическите условия в страната двете 
страни взаимно могат да договарят арендното плащане с цел запазване на 
равностойността на наема към момента на подписване на договора. 

4.2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска в първия 
работен ден след изтичането на съответната стопанска година, а за първата 
година от договора, при подписване на договора. 

4.2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на трайни 
насаждения за добив на ценна дървесина и да се ползват по това 
предназначение за целия срок на договора. 

4.2.4. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално 
за срок от 25 години. 

4.2.5. След изтичане на горепосочения срок срокът на арендата се 
удължава с още 5 години, по искане на арендатора. 

4.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 
4.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – 

минимум 1 брой на 100 дка. 
4.3.2. Минимален размер на инвестициите за срока на договора – 3 500 

лева за декар. 
4.3.3. Представяне на проект, включващ предложения относно: 
4.3.3.1. Предмета на арендата. 
4.3.3.2. Условия, срокове и качество на засаждане на трайните 

насаждения, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на 
обекта на арендата. 
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4.3.3.3. Предложени направления за реализация на добитите количества 
плодове от арендата. 

4.3.3.4. Технически предимства, в това число собствено и/или наето 
техническо оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при 
засаждането, поддържането и управлението на трайни насаждения. 

4.3.3.5. Мерки за опазване на околната среда. 
4.3.4. Представяне на план относно: 
4.3.4.1. Предлагани инвестиции по вид и стойност. 
4.3.4.2. Разкриване на работни места. 
5. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите 

предложения на участниците в публично оповестения конкурс: 
5.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест –  25 точки. 
5.2. Работни места       –  15 точки. 
5.3. Размер на инвестицията      –  20 точки. 
5.4. Оценка на проекта       –  25 точки. 
5.5. Мерки за опазване на околната среда    –  15 точки. 
5.6. Общо         – 100 точки. 
6. Възлага на Кмета на община Две могили да организира и проведе 

всички процедури по това решение, да проведе конкурса по реда на Наредба 
№ 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управлени под наем и за разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, като 
изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи 
комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за 
участие, както и да определи задължителните документи за участие и да 
сключи договор за аренда. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 370/12.09.2011 г., 

относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
С тази докладна записка се предлага цената на добитата дървесина да 

стане 42 лева за кубик. За справка, предходната година цената беше 38 лева. 
Становището на комисията е да приемем проекта за решение, като 
ветераните от войната ще могат да си закупят до 3 кубика на цена от 25 лева 
на кубик. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 



 

 36 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, 
ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 76 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 и Докладна записка с вх. 
№ 370 от 12.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1076 

 

1. Определя продажна цена на дървата за огрев, предвидени за 
продажба на населението и добити от горски територии – собственост на 
община Две могили в размер на 42 (четирдесет и два) лева с включен 
транспорт. Продажбата да се извършва след задоволяване нуждите на 
общинските и обществени учреждения. 

2. При заявено желание от страна на ветераните от войните, с 
постоянен адрес на територията на Община Две могили (Приложение № 1) да 
се снабдят до 3 (три) пространствени кубични метра дърва за огрев, определя 
продажна цена в размер на 25 (двадесет и пет) лева на пространствен кубичен 
метър. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да изпълни 
решението на Общински съвет Две могили 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 371/12.09.2011 г., 

относно: Изменение на Решение № 961 по Протокол № 61/03.06.2011 г. 
Становище по нея даде:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 
Комисията разгледа предложението за изменение на наше Решение № 

961, което касае отпускане на безлихвен заем от набирателната в бюджетната 
сметка на Общината в размер на 80 000 лева. Тук се предлага да се удължи 
срока за погасяването до 30.11.2011 г. в размер на 48 000 лева. Това решение 
ще трябва да се вземе, поради невъзможността Общината да възстанови 
въпросните 48 000 лева в приетия срок. Това е породено от закъснелите 
възстановявания на средства по Оперативните програми от Управляващите 
им органи. Становището на комисията е да бъде прието решението. 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и във връзка чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет и Докладна 
записка с вх. № 371 от 12.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1077 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 961/03.06.2011 г. на Общинския съвет, 
където датата „...30.09.2011 г.” се заменя с датата „...30.11.2011 г.” 
 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 372/12.09.2011 г., 

относно: Изменение на Решение № 735 по Протокол № 51/05.08.2010 г. 
Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа и тази докладна записка, която също е за 

удължаване срока за възстановяване на средствата по заема от СИБАНК. 
Срокът беше до 30.09.2011 г., а сега се предлага да бъде удължен до 
30.04.2012 г. Това е поради невъзможността на Общината да ги възстанови, 
тъй като Управляващите органи на отделните програми не са ни 
възстановили дължимите средства. Становището на комисията е да се приеме 
предложеното решение. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 13, пр. 2, чл. 17 във връзка с чл. 5, ал. 3 от Закона за 
общинския дълг и Докладна записка с вх. № 372 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1078 

 

1. Изменя т. 2.6.1 от Решение № 735/05.08.2010 г., където израза „... до 
29.10.2011 г.” се заменя с израза „... до 30.04.2012 г., като първоначално 
договорения срок на кредита се запазва в размер на 550 000 лева с 
възможност за допълнително усвояване за сметка на погасената част от 
кредита, но не повече от 78 523.37 лева.” 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  



 

 38 

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/12.09.2011 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа предложението за актуализация на капиталовите 

разходи и промени по бюджета на Общината към 30.09.2011 г. на свое 
заседание. В нея е заложено увеличение от 28 600 лева, което е породено от 
постъпили средства от продажба на нематериални дълготрайни активи – 
отстъпеното право на строеж на Фотоволтаичната централа. В следствие на 
това са предвидени за ремонт на сградата на Кметство село Кацелово 16 000 
лева. Увеличени са и средствата по преасфалтиране на улица „Осогово” град 
Две могили и асфалтирането на пътя към мюсюлманските гробища. 
Заложени са също и средства за закупуване на гаража на ДСК, което е по 
наше решение и като разход са заложени направата на 4 броя беседки и навес 
на пещерата „Орлова чука”. Като цяло към 30.09.2011 г. бюджетът на 
Общината придобива размерите: данъчни приходи – 337 020 лева, неданъчни 
приходи – 1 876 315 лева, взаимоотношения с РБ (субсидия) – 3 474 927 лева, 
трансфери – 77 939 лева, временни безлихвени заеми по бюджетни и 
извънбюджетни сметки на Общината – 445 077 лева, остатък от преходен 
период – 141 390 лева или всичко приход и разход в размер на 5 718 844 лева. 
Комисията предлага да приемем предложените изменения. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 
По двадесет и шеста 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 с вх. № 373 от 12.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1079 

 

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 
План на капиталовите разходи, 

финансирани с целева субсидия от централния бюджет 
и собствени средства на община Две могили за 2011 г. (актуален към 30.09.2011 г.) 
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В т.ч.    В т.ч. 

Параграфи в т.ч.: 
наименование на обекта 

или позиция 

Било 

Субси-
дия РБ 

От пос-
тъпления 
от про-
дажба на 
нефина-
нсови 
активи 

Собстве
ни 

средства
,преходе

н 
остатък 
и други 

Става 

Субси-
дия РБ 

От пос-
тъпления 
от про-
дажба на 
нефина-
нсови 
активи 

Собстве
ни 

средства
,преходе

н 
остатък 
и други 

Всичко капиталови 
разходи 

733 807 190 900 271 387 271 520 762 436 190 900 300 016 271 520 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 190 900 190 900   190 900 190 900   
Собствени средства 302 938  271 387 31 551 331 567  300 016 31 551 
Получени средства за 
преодоляване на 
стихийни бедствия 

239 969   239 969 239 969   239 969 

5100 Основен ремонт на 
дълготрайни 
материални активи 

681 920 190 900 251 051 239 969 
 

698 812 190 900 267 943 239 969 
 

Ф-я 01 Общи държавни 
служби 

    16 600  16 600  

Ремонт сграда кметство 
с.Кацелово 

    16 600  16 600  

         
Ф-я02 Отбрана и 
сигурност 

239 969   239 969 239 969   239 969 

Ремонтно-възстановителни 
работи на дере и водосток в 
участък при манастир 
„Св.Марина”, с.К.Върбовка 

239 969   239 969 239 969   239 969 

         
Ф-я03 Образование 59 274 42 000 17 274  59 274 42 000 17 274  
„Енергийна ефективност 
общинска образователна 
инфраструктура” 

59 274 42 000 17 274  59 274 42 000 17 274  

Съфинансиране проект 
Красива България 

        

         
Функция 05 „Социално 
осигуряване и грижи” 

        

Дом за възрастни хора с. 
Острица 

        

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

207 873  207 873  208 165  208 165  

Реконструкция трафопостове 
–табла за улично осветление

47 150  47 150  47 150  47 150  

Полагане на бордюри и 
тротоари по бул.”България” 

41 608  41 608  41 608  41 608  

Изграждане на площадки 
за контейнери  във всички 
населени места на 
общината 

28 000  28 000  28 000  28 000  

Оценка за съответствие по 
мярка 322 

8 340  8 340  8 340  8 340  

Ремонт „Водопровод 
с.Чилнов”-мярка 321 

17 500  17 500  17 500  17 500  

Преасфалтиране на 
площадно пространство с. 
Кацелово 

44 012  44 012  44 012  44 012  

Преасфалтиране ул. 7 593  7 593  7 705  7 705  
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Осогово гр. Две могили 
Асфалтиране на път към 
мюсюлмански гробища 

13 670  13 670  13 850  13 850  

         
Функция 07 „Почивно 
дело,култура и 
религиозни дейности” 

43 904 18 000 25 904  43 904 18 000 25 904  

Младежки парк гр.Две 
могили – оценка за 
съответствие 

17 904  17 904  17 904  17 904  

Ритуална зала-гробищен 
парк 

8 000  8 000  8 000  8 000  

Ремонт къща-музей 
"Филип Тотю" Две могили 

18 000 18 000    18 000 18 000    

         
Функция 08”Икономически 
дейности и услуги” 

130 900 130 900   130 900 130 900   

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

40 223 40 223   23 843 23 843   

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

27 542 27 542   25 152 25 152   

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

60 880 60 880    70 765 70 765    

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 1082 на км 7+900 до 
км.12+000 и от км12+000 
до ОК 250с.Баниска 

2 255 2 255   11 140 11 140   

5200 Придобиване на 
дълготрайни 
материални активи 

44 817  13 536 31 281 56 554  25 273 31 281 

Ф-я 01 Общи държавни 
служби 

6 000   6 000 6 000   6 000 

Ксерокс – 2 бр. 5 000   5 000 5 000   5 000 
Компютър 1 000    1000 1 000   1 000 
Закупуване на гараж     4550  4550  
Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

1 900   1 900 1 900   1 900 

Закупуване на лек 
автомобил 

1 900   1 900 1 900   1 900 

Ф-я 03 Образование 10 322  4 022 6 300 10 322  4 022 6 300 
Система за 
видеонаблюдение СОУ 

4 022  4 022   4 022  4 022   

Закупуване на 
мултифункционално 
устройство ОУ Баниска 

1 200    1 200 1 200    1 200 

Закупуване на климатична 
техника СОУ Две могили 
– 4 бр. 

5 100   5 100 5 100   5 100 

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

3 000   3 000 3 000   3 000 

Закупуване на храсторези 
– 5 бр. 

3 000   3 000 3 000   3 000 

Функция 07 „Почивно 
дело,култура и 
религиозни дейности” 

14 081   14 081 14 081   14 081 
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Телевизор 4 315   4 315 4 315   4 315 
LSD проектор 2 656   2 656 2 656   2 656 
Фотоапарат 928   928 928   928 
Видеокамера 2 821   2 821 2 821   2 821 
DVD плеар 1 015   1 015 1 015   1 015 
Преносим компютър 2 346   2 346 2 346   2 346 
Функция 08”Икономически 
дейности и услуги” 

9 514  9 514  16 701  16 701  

Съфинансиране проект 
„Ботаническа градина” 

9 514  9 514  9 514  9 514  

Направа на 4 бр.беседки     4 339  4 339  
Направа на навес хижа 
„Орлово чука” 

    2 848  2 848  

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 

6 800  6 800  6 800  6 800  

Ф-я 06 Жилищно 
строит.,БКС и опазване 
на окол. среда. 

6 800  6 800  6 800  6 800  

Изграждане на регионално 
депо гр.Бяла 

6 800  6 800  6 800  6 800  

 

 2. Променя бюджета на община Две могили към 30.09.2011 г. в 
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно 
Приложение № 2. 

Приложение 2 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 
(лева) 

Намалява 
(лева) 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    
Данък върху недвижимите имоти 13 01 15 000  
Такса за поползване на 
пазари,тържища, панаири,тротоари 
и др 

27 05 1 000  

Такса за битови отпадаци 27 07 20 000  
Постъпления от продажба на 
сгради 

40 22  21 371 

Постъпления от продажба 
Нематериални дълготрайни активи 

40 30 50 000  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  86 000 21 371 
РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    
Др.дейности по отбраната  6 100  
Др.възнагр.за нещатен персонал по 
тр.пр. 

02 01 4 100  

Вода, горива и енергия 10 16 2 000  
    
Др.дейности по вътр.сигурност  790 6 890 
Други плащания и възнаграждения. 02 09  6890 
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Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51   
ЗОВ от работодатели 05 60   
Вноски за ДЗПО 05 80   
Вода, горива и енергия 10 16 700  
Разходи за застраховки 10 20 90  
    
Център за настаняване от семеен 
тип 

 19 000  

Храна 10 11 6 700  
Материали 10 15 2 000  
Вода, горива и енергия 10 16 10 300  
    
Защитено жилище  13 300  
Храна 10 11 3 300  
Материали 10 15 500  
Вода, горива и енергия 10 16 9 500  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    
Общинска администрация  47 850 27 300 
Материали 10 15  10 235 
Вода, горива и енергия 10 16 10 000  
Външни услуги 10 20  17 065 
Командировки в страната 10 51 100  
Данъци,мита и такси 10 40 14 000  
Разходи за застраховки 10 62 2 600  
Основен ремонт на ДМА 51 00 16 600  
Придобиване на ДМА 52 00 4 550  
    
Общински съвети  1 356 1 356 
Материали 10 15  800 
Командировки в страната 10 51  556 
Командировки в чужбина 10 52 1 356  
    
Ученически столове  1 000 5 000 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  5 000 

Храна 10 11 100  
Материали 10 15 300  
Вода, горива и енергия 10 16 600  
    
Общински детски комплекс  7 000  
Материали 10 15 1 000  
Външни услуги 10 20 6 000  
    
Детска ясла   7 000 
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Вода, горива и енергия 10 16  7 000 
    
Др.дейности по здравеопазването  1 000 500 
Вода, горива и енергия 10 16 1 000  
Външни услуги 10 20  500 
    
Домашен социален патронаж   1 000 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  1 000 

    
Клуб на пенсионера   1 000 
Вода, горива и енергия 10 16  1 000 
    
Програми за временна заетост  800  
Материали 10 15 700  
Разходи за застраховки 10 62 100  
    
Вода  400  
Вода, горива, енергия 10 16 400  
    
Осветление на улици и пощади  420 2 810 
Материали 10 15 300  
Вода,горива,енергия 10 16  2 810 
Данъци,мита и такси 10 40 20  
Разходи за застраховки 10 62 100  
    
Играждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа 

 292  

Основен ремонт на ДМА 51 00 292  
    
Др.дейности по жилищно 
строителство, благоустройство и 
регионално развитие 

 130 700 

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 130  

Материали 10 15  500 
Външни услуги 10 20  200 
    
Озеленяване  285 80 
Материали 10 15  80 
Вода,горива,енергия 10 16 285  
    
Чистота  3212 247 
Заплати и възнагр.на персонала по 01 01  32 
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трудови правоотношения 
Други плащания и възнаграждения. 02 09 32  
Материали 10 15 2 230  
Вода,горива,енергия 10 16 735  
Външни услуги 10 20  215 
Данъци,мита и такси 10 40 215  
    
Др.дейности по културата  7 400 11 000 
Материали 10 15 7 400  
Външни услуги 10 20  8 000 
Др.некласифицирани разходи 10 30  3 000 
    
Обредни домове и зали  20 20 
Вода,горива,енергия 10 16  20 
    
Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи 
от чужбина 

 11680  

Външни услуги 10 20 11680  
    
Управление и контрол на 
автотранспорта 

 100 600 

Материали 10 15 100  
Външни услуги 10 20  600 
    
Др.дейности по туризма  11 187 4 000 
Материали 10 15  3 000 
Вода,горива,енергия 10 16  1 000 
Външни услуги 10 20 4 000  
Придобиване на дълготрайни 
материални активи 

52 00 7 187  

    
ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С 
ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Общинска администрация  810  
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 810  

    
Др.дейности по вътр.сигурност  500 500 
Материали 10 15 500  
Вода,горива,енергия 10 16  500 
ВСИЧКО РАЗХОДИ   134 632 70 003 

 

Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 
30.09.2011 г. придобива следните размери: 
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Данъчни приходи 337 020 
Неданъчни приходи 1 876 315 
Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 474 927 
Трансфери 77 939 
Временни безлихвени заеми от бюджетна на 
извънбюджетна сметка 

445 077 

Операции с финансови активи  –  633 824  
Остатък от предходен период 141 390 
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:  5 718 844 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/12.09.2011 г., 

относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 

Становище по нея даде: 
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

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

Комисията по по “Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” разгледа годишния отчет за изпнълнение на 
програмата на управление на Кмета на Общината. Той е във връзка с 
приключване на мандата както нашия, така и на Кмета на Общината. През 
последните 4 години в Две могили и Общината, въпреки кризата се случиха 
много положителни неща, които са отразени в този доклад. Някои от 
реализираните проекти са със социална насоченост, което за нашата община 
е от съществено значение. Становището на комисията е да се приеме 
представения отчет.  

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 Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 374 от 12.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1080 

 

1. Приема Годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление 
на Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 
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Приложение: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 375/12.09.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
проекти по различните оперативни програми за последната година. 

Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

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

И тази докладна записка беше разгледана на заседание на комисията. В 
информацията са посочени проектите по които Община Две могили е 
работила през тази година. По-значимите от тях са проекта свързан с 
канализацията на Две могили, Проекта за регионалното депо. Тук е и проекта 
за изграждане на Центъра за обществена подкрепа, посочени са и проектите, 
по които тепърва ще се работи, и които са на стойност приблизително 10 
милиона лева. Становището на комисията е да се приеме предоставената 
информация.  

В разискванията по двадесет и осма точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Вие много бегло и съвсем накратко минахте тези две точки. Вие сте 

хората, които сте гласували участието на Общината в тези проекти. Не само 
вие, а и хората от Общината трябва да знаят, че на наша територия има 
реализирани проекти, които са на обща стойност 9 милиона лева. Има 
проекти, които тепърва се очаква да се реализират. Ние сме привлекли 
инвестиции на стойност 20 милиона лева и какво от тук нататък ще се случи 
не се знае. Нещата са заложени и предстои сключването на договорите. 
Давам една много добра оценка на това, което се случи в Общината. Смятам, 
че с Общинския съвет бяхме последователни и имаме много инвестиции в 
различни сфери. Благодаря ви за добрата работа и за добрия резултат, който 
получихме. А хубавите неща за Общината тепърва предстоят. 

По двадесет и 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 Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 375 от 12.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1081 
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1. Приема за сведение Информацията за резултатите от участието на 
Община Две могили в проекти по различните оперативни програми за 
последната година. 

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две 
могили в проекти по различните оперативни програми за последната година. 

  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 376/12.09.2011 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект към Министерството на 
труда и социалната политика. 

Становище по нея даде:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

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

Настоящата докладна записка също беше разгледана на заседание на 
комисията. Тя се отнася за участие на Общината в проект към 
Министерството на труда и социалната политика, който е подготвен от г-жа 
Мариана Ангелова. Проекта е свързан с нашето културно-историческо 
наследство. Тук освен обучителни мероприятия ще трябва да бъдат издадени 
и материали, които ще са от полза за нашата Община. При условие, че 
проекта на 100 % се финансира по Европейска програма, становището на 
комисията е да се подкрепи решението, като в решението да не се посочват 
точно кои държави ще участват, а да се запише само страни членки на 
Европейския съюз, тъй като е възможно и други държави да се включат. 

В разискванията по двадесет и девета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да направя само едно уточнение по решението. Да бъде 

записано, че определяме г-жа Мариана Ангелова Илиева, старши специалист 
„РРСФП, образование и спорт” за координатор на проекта от страна на 
Община Две могили. 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Съгласни сме с предложенията на г-н Карамехмедов и г-н Георгиев 

решението да бъде оформено по този начин. 
След приключване на разискванията по двадесет и 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 и Докладна записка с вх. № 376 от 
12.09.2011 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1082 

 

 1. Дава съгласието си Община Две могили да бъде  координатор на 
проектно предложение на тема: „Създаване на модели  за  прилагане   
Европейски добри практики при социализацията на културно историческото 
наследство в региона Две Могили – Иваново” към Министерството на труда и 
социалната политика по  схема „Без граници – компонент 1” с партньори  
страни членки на Европейския съюз. 
 Определя Мариана Ангелова Илиева, старши специалист „РРСФП, 
образование и спорт” за координатор на проекта от страна на Община Две 
могили.  
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 
необходимите действия за изпълнение решението на общинския съвет. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Тридесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 379/.....09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова 
Салимова, живееща в град Две могили, на улица „Видин” № 15 за раждане на 
първо дете. 

Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 
 Комисията разгледа заявлението на г-жа Салимова за отпускане на 

еднократна финансова помощ за раждане на дете. Детето е първо за майката. 
Всички необходими документи са подадени в срок и съгласно изискванията 
на Наредбата. Становището на комисията е да се уважи заявлението. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисиято по „Бюджет и финанси” също разгледа заявлението на г-жа 

Салимова и излезе със становище да и бъдат отпуснати 200 лева за раждане 
на първо дете. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 
По тридесета 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 
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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. № 379 от 09.2011 
г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1083 

 

1. Отпуска на Айше Идиризова Салимова с ЕГН 8803105333, с 
постоянен адрес в град две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Видин” № 15 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Айсуде Салим Алим, родена на 
13.08.2011 г. 

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

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и първа точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 380/.....09.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саниш Салимова 
Юсеинова, живееща в село Чилнов, на улица „Рила” № 8. 

Становище по нея даде:  
1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  
Комисията разгледа молбата на г-жа Юсеинова. Същата е пострадала 

много тежко, като е парализирана от кръста надолу. Нуждае се от средства за 
лечението си. Становището ни е да се уважи молбата. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа 

Юсеинова да и се отпусне максималния размер на помощта, която е 200 лева. 
Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 
По тридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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 № 380 от 09.2011 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1084 

 

1. Отпуска на Саниш Салимова Юсеинова с ЕГН 5406015470, живееща 
в село Чилнов, на улица „Рила” № 8 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, които да използва за продължаване на лечението си. 
 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 15 (петнадесет) съветника.  
 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и втора точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 383/14.09.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на общински мери и пасище за индивидуално 
ползване. 

Становище по нея даде:  
1. Никола Николов – Член на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 
Комисията разгледа докладната записка за отдаване под наем на 

общински мери и пасища. На предишно наше заседание взехме същото 
такова решение, по отношение на г-жа Илиана Вълкова, което доколкото 
разбрахме в последствие не и е свършило работа. Сега тук се предлага да се 
отдадат за срок от 5 години и три месеца общински мери и пасища, което е 
незаконосъобразно. Отдаването под наем на пасище не може да бъде за по-
дълъг срок от 5 години. Ако го приемем в този вид, в който се предлага това 
означава автоматично да бъде върнато решението. Затова становището на 
комисията е да не се приема решението. 

В разискванията по тридесет и втора точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
До колкото разбирам причината да не одобрят проекта на г-жа Илиана 

Вълкова са именно тези три месеца за подготовката на документацията. След 
като тези три месеца са проблемни не можем ли в решението си да запишем, 
че срокът за отдаване под наем започва да тече след три месеца? 

2. Иван Вълков – Кметски наместник на Кметство село Широково: 
Тъй като аз минах по този същия път, мога да кажа, че срокът  започва 

да тече едва след като проекта влезе в Държавен фонд земеделие и по този 
начин не може да стане. Ако в решението не е записано 5 години и 3 месеца, 
то него също не го устройва. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
 След като не е законосъобразно предложението, гласувайте го така, 

както е по закон – за 5 години. 
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След приключване на разискванията по тридесет и втора точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
чл. 80 във връзка с чл. 81, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост в Община Две могили, чл. З7 п, ал. 1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка със Заповед  
№ РД 09-616 от 21.07.2010 г. на Министерството на земеделието и 
храните и Докладна записка с вх. № 383 от 14.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1085 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок до 5 (пет) години за 
индивидуално ползване на Недко Стойчев Николов, живеещ в село 
Батишница, на улица ”Дунав” № 41 имот – публична общинска собственост 
по Акт № 2461/25.03.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
„Пасище, мера” с площ от 12.597 (дванадесет декара петстотин деветдесет и 
седем квадратни метра), находящ се в местността „Чилновски баир”, 
съставляващ имот № 000126, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Широково, ЕКАТТЕ 83301, при граници и съседи: 
поземлен имот № 030016 – полски път на Община Две могили, поземлен 
имот № 000108 – полски път на Община Две могили, поземлен имот № 
000127 – полски път на Община Две могили  

2. Определя следните задължения за наемателя на имота: 
2.1. Да поддържа от нежелана храстовидна растителност и да провежда 

борба с агресивните и устойчиви растителни видове, съгласно Заповед № РД 
09 616 от 21.07.2010г на Министъра на Земеделието и храните, относно 
определяне на национални стандарти на наетите мери и пасища. 

2.2. Да се спазват условията за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти – 
задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани и ползватели на 
земеделски земи, които ще получават подпомагане по различни схеми на 
Общата селскостопанска политика. 

2.3. Да осигури спокойното и безпрепятствено преминаване на 
пасищни животни през имота. 
 2.4. Да ползва имота само по предназначение, да спазва санитарно-
хигиенните, противопожарни и екологични норми и да не уврежда тревната 
покривка. 

3. Определя наемната цена за индивидуално ползване на общинския 
имот в размер на 6 (шест) лева на декар.  
 4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договори с 
лицето по т. 1, от настоящото Решение. 
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 5. Настоящото Решение, както и сключения договор за наем не 
гарантира подпомагането на земеделските производители по схемите и 
мерките за подпомагане на площ. 

 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  
 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и трета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 386/15.09.2011 г., 

относно: Функционирането на паралелки с брой ученици под установения 
минимум в ОУ „Христо Ботев” село Баниска за учебната 2011/2012 година. 

Становище по нея даде:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 
Комисията разгледа постъпилата докладна записка, с която се иска да 

дадем съгласието си за функциониране на паралелки с брой ученици под 
установиния минимум в ОУ село Баниска. На предишно наше заседание 
приехме Решение № 1045/26.08.2011 г., с което разрешихме 
функционирането на тези паралелки. Разликата идва в реалния брой ученици 
като преди те са били 85, а сега с тази докладна са посочени 102, от които 
един е второгодник. От тук се получава и разлика в бройките по класове за 
дофинансиране като те съответно намаляват от 21 на 10. Становището ни е да 
приемем предложения проект за решение. 

В разискванията по тридесет и трета точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Според мен решението не е формулирано правилно, тъй като по този 

начин ние ще имаме две решения отнасящи се към един и същ въпрос. По 
тази причина предлагам решението ни да добие следния вид: 

1. Изменя т. 4 от Решение № 1045 по Протокол № 63/26.08.2011 г., 
която добива следния вид: 

„4. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 
установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, но не предвижда 
финансиране, както следва: 
№ Клас Реален брой 

ученици 
Норма на 

пълняемост 
Вид клас За дофина-

нсиране 
Сума  

1. 1 клас 18 16 Съобразно 
нормата на 
пълняемост 

- 0.00 

2. 2 клас 
3 клас 

9 
14 

16 Слят - 0.00 

3. 4 клас 14 16 Маломерен 2 0.00 
4. 5 клас 

6 клас 
10+1второгодник 

4 
18 Слят 3 0.00 

5. 7 клас 17 18 Маломерен 1 0.00 
6. 8 клас 14 18 Маломерен 4 0.00 
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 ОБЩО: 102   10 0.00 
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Съгласни сме с г-н Лашев. Така решението има по-изчистен вид. 
След приключване на разискванията по тридесет и трета 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. 10, ал. 2, т. 2 от 
Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и 
реда за определяне на числеността на персонала в системата на 
народната просвета и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 5, т. 1 и т. 2 и ал. 6 
от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващи звена, двете издадени от 
Министерството на образованието и науката, и Докладна записка № 386 
от 15.09.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1086 

 

1. Изменя т. 4 от Решение № 1045 по Протокол № 63/26.08.2011 г., 
която добива следния вид: 

„4. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 
установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, но не предвижда 
финансиране, както следва: 
№ Клас Реален брой 

ученици 
Норма на 

пълняемост 
Вид клас За дофина-

нсиране 
Сума  

1. 1 клас 18 16 Съобразно 
нормата на 
пълняемост 

- 0.00 

2. 2 клас 
3 клас 

9 
14 

16 Слят - 0.00 

3. 4 клас 14 16 Маломерен 2 0.00 
4. 5 клас 

6 клас 
10+1второгодник 

4 
18 Слят 3 0.00 

5. 7 клас 17 18 Маломерен 1 0.00 
6. 8 клас 14 18 Маломерен 4 0.00 
 ОБЩО: 102   10 0.00 

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

 

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

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

34. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Аз съм много щастлив, че имах възможността да работя заедно с вас. 

Всичко, което се случи във вашата Община беше много хубаво. От страна на 
служителите в администрацията имаше инициативност и желание да се 
работи. От страна на Общинският съвет имаше много голяма подкрепа и 
голямо желание да се подпомогне развитието на цялата Община.  

Благодаря Ви за доверието, което ми гласувахте. Заедно работихме за 
благото на жителите на Общината. 

Още веднъж, благодаря ви за чудесните условия, които ми 
предоставихте за да работя. Желая ви успех! 

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

Протоколът е изготвен на 27.09.2011 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) 


