
 

 1 

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 
 

№ 66 
 

Днес, 14 октомври 2011 година, в 13.00 часа, в сградата на Община 
Две могили, в конферентната зала, започна шестдесет и шестото 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 14 (четиринадесет) общински 
съветника. 
 Отсъстват: 1. Светлозар Милчев Донев. 
    2. Красимир Ганчев Кунев. 
    3. Сезер Юсеин Сабах. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 
решения. 

В работата на съвета взеха участие: Румен Марков – за кмет 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 Румен Марков с вх. № 405/10.10.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две 
могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 406/12.10.2011 г., 
относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

Предлагам тези докладни да бъдат разгледани съответно като точки 10 
и 11, а точка 10 – да стане съответно точка 12. 

Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната 
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записка с вх. № 405/10.10.2011 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”: Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната записка с 
вх. № 406/12.10.2011 г. и имаме становище по нея, което ще изложа аз. Не 
възразяваме да бъде включена в дневния ни ред за разглеждане днес. Освен 
това, в отсътвието на Красимир Кунев по т. 6, по която трябваше да докладва 
той ще докладвам аз. 
      Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

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

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

вкючва за разглеждане тази извънредна докладна записка, 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 Байчо Георгиев с вх. № 392/29.09.2011 г., 
относно: Отмяна на наши Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол 
№ 65/20.09.2011 г. 

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

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 393/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Батишница”.  

Становище: Йордан Великов – 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. № 394/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Каран Върбовка”.  

Становище: Огнян Георгиев – Член 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. № 395/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Чилнов”. 
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Становище: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 397/03.10.2011 г., 
относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 18/321/01045 от 13.09.2011 година по мярка 321 за проект 
„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник- 
Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец-
RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен 
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 
1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 
до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в 
с.Чилнов”. 

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

6. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 398/03.10.2011 г., 
относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 18/322/00514 от 26.07.2011 година по мярка 322 за проект 
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, 
с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област 
Русе”. 

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

7. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 399/03.10.2011 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 
Председателя на Общинския съвет – Две могили. 

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

8. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 401/04.10.2011 г., 
относно: Продажба на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” 
в землището на село Помен. 

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

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 402/06.10.2011 г., 
относно: Решение № 1075 по Протокол № 65/20.09.2011 г. 

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

10. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 405/10.10.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две 
могили, област Русе. 
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Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 406/12.10.2011 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”. 

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  
 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/29.09.2011 г., 

относно: Отмяна на наши Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол 
№ 65/20.09.2011 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 разгледа докладната записка, която се отнася за три наши 
решения, които взехме на предходното наше заседание, но е станала грешка. 
Председателят на Общинския съвет обяви за избрани временно 
изпълняващите длъжността „Кмет на Кметство” съответно на Батишница – 
Колю Драганов, на Каран Върбовка – Снежана Иванова и за Чилнов – 
Марийка Белчева. Същите по време на гласуването са получили по осем 
гласа при необходим минимум в нашия случай от девет гласа. По тази 
причина сега той предлага да си отменим тези три наши решения, а със 
следващите три докладни записки предлага да прегласуваме избора си за 
кметове на тези три населени места. Считаме искането му за правилно, 
поради което предлагаме да подкрепим предложеното от него решение. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 392 от 29.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1087 
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1. Отменя свои Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол № 
65/20.09.2011 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 393/29.09.2011 г., 

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

Становище по нея даде:  
1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

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

Комисията разгледа настоящата докладна на свое заседание. Същата се 
касае за избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” 
на село Батишница. С нея г-н Георгиев е предложил две кандидатури – тази 
на Кольо Драганов и на Пенка Колева, която е служителка в кметството. 
Същите бяха предложени на придишното заседание.  

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз само ще обясня съвсем накратко процедурата по гласуването. Който 

счита, че за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” на село 
Батишница трябва да бъде избран Кольо Драганов полага подписа си в 
първата графа „За”. Който, счита че Пенка Колева трябва да изпълнява тази 
длъжност полага подписа си във втората графа „Против”. Който няма мнение 
по въпроса гласува в графа „Въздържал се”. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във 
връзка с ал. 9 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. № 393 от 
29.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1088 

 

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

 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 
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 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 394/29.09.2011 г., 

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

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”: 

И тази докладна беше разгледана на заседание на комисията. Случаят е 
идентичен със село Батишница. Имаме две кандидатури, които бяха 
предложени на предишното заседание – тази на Христо Ангелов Топалов и  
тази на Снежана Христова Иванова. Сега ние трябва да гласуваме и да 
изберем един от тях.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Тук процедурата по гласуването е същата като тази на село Батишница. 

Който счита, че за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” на 
село Каран Върбовка трябва да бъде избран Христо Топалов полага подписа 
си в първата графа „За”. Който, счита че Снежана Иванова трябва да 
изпълнява тази длъжност полага подписа си във втората графа „Против”. 
Който няма мнение по въпроса гласува в графа „Въздържал се”. Така или 
иначе ние трябва да изберем именно днес кой ще изпълнява тези длъжности, 
защото ако никой от тях не получи необходимите гласове, то тогава 
Областният управител ще ги назначи. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във 
връзка с ал. 9 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. № 394 от 
29.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1089 

 

1. Избира, считано от 16 октомври 2011 година Христо Ангелов 
Топалов с ЕГН 4904255400 за временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство Каран Върбовка”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет. 

 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 395/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Чилнов”. 

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”: 

Комисията разгледа и тази докладна записка на свое заседание. Отново 
става въпрос за избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 
Кметство” в село Чилнов. Различното тук е, че този път има предложена само 
една кандидатура – тази на Марийка Белчева, но тъй като на предишното 
заседание тя не е получила необходимия брой гласове се налага да гласуваме 
отново нейната кандидатура. Тъй като нямаме друго име предлагаме да 
подкрепим проекта за решение, с което тя да бъде избрана за временно 
изпълняваща длъжността. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 9 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. № 394 от 29.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1090 

 

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 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 397/03.10.2011 г., 

относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 18/321/01045 от 13.09.2011 година по мярка 321 за проект 
„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник- 
Бяла/-граница /Община Борово- Община Две могили/-Батишница-Бъзовец-
RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен 
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 
1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 
до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в 
с.Чилнов”. 
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Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Докладната записка беше разгледана от Комисията по “Бюджет и 

финанси”. Става въпрос за подписване на запис на заповед в размер на 
2 884 864 лева от Кмета на Общината в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по 
Договор № 18/321/010145 по марка 321 за проект „Подобряване на общинска 
пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник- Бяла/-граница /Община 
Борово- Община Две могили/-Батишница-Бъзовец-RSE 1082 от км 8+000 до 
км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 
200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-
Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 до км 7+900 с подмяна на 
уличен водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в с.Чилнов”. Първоначално 
одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 
5 245 208 лева. От нас се иска да упълномощим Кмета на Общината да 
подпише тази Запис на заповед и да подготви необходимите документи за 
авансовото плащане. Това се прави за да се гарантира пред ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, че парите, които ще се отпуснат ще се използват 
точно по предназначение. Становището на комисията ни е да подкрепим 
предложения проект на решение. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По 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 общинска администрация, 
чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 година, за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване 
и развитие на населените места„ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2010 г.  и Докладна записка с вх. № 397 от 
03.10.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1091 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да подпише Запис на 
заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 884 864.40 (два милиона 
осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и 
четирдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по 
Договор за отпускане на финансова помощ № 18/321/01045 от 12.09.2011 
година по мярка 321 за проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по 
път RSE 1005–I–5 /Обретеник–Бяла/–граница /Община Борово– Община Две 
могили/–Батишница–Бъзовец–RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна 
на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в 
село Бъзовец и по път RSE 1082 III–5001 /Две могили–Острица/–Широково–
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Чилнов–Баниска от км3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от 
ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в с.Чилнов”, сключен между Община Две могили 
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по договор № 18/321/01045 от 
12.09.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 398/03.10.2011 г., 

относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 18/322/00514 от 26.07.2011 година по мярка 322 за проект 
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, 
с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област 
Русе”. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Тази докладна записка е идентична като предходната. Отново се иска 

да упълномощим Кмета на Общината да подпише Запис на заповед в размер 
на 1 029 113 лева в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за 
обезпечаване на 110 % авансово плащане по Договор № 18/322/00514 от 
26.07.2011 година по мярка 322 за проект „Реконструкция на улична мрежа, 
тротоари и площади в село Могилино, село Помен, село Баниска, село 
Бъзовец, село Батишница, община Две могили, област Русе”. Становището на 
комисията е да подкрепим предложения проект на решение. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 година, за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване 
и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2010 г. и Докладна записка с вх. № 398 от 
03.10.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1092 
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1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да подпише Запис на 
Заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 029 113.80 (един милион 
сто двадесет и девет хиляди и сто и тринадесет лева и осемдесет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ №18/322/00514 от 26.07.2011 година по мярка 322 за 
проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, 
с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, община Две могили, област 
Русе”, сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по договор №18/322/00514 от 
26.09.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 399/03.10.2011 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 
Председателя на Общинския съвет – Две могили. 

Становище по нея даде:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа докладната записка за изплатените 

командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на 
Общинския съвет. Те са за периода 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г. и са в 
размер на 559.85 лева на Кмета на Общината и 520.30 лева на Председателя 
на Общинския съвет. Становището на комисията е да се одобрят. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 
приета с ПМС № 72/3.12.1986 г., обн. ДВ. Бр. 11 от 10.02.1987 г.. изм. бр. 2 
от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. и Докладна записка с вх. № 399 от 
03.10.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1093 
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1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 
01.07.2011 г до 30.09.2011 година на кмета на общината – Драгомир Дамянов 
Драганов в размер на 559.85 лв., а именно: 

 

1.1. РКО № 1093/11.07.2011 г. 24.00 
1.2. РКО № 1155/20.07.2011 г.  206.50 
1.3. РКО № 1161/20.07.2011 г. 42.00 
1.4. РКО № 1162/20.07.2011 г. 10.00 
1.5. РКО № 1196/27.07.2011 г. 13.00 
1.6. РКО № 1297/12.08.2011 г.  49.00 
1.7. РКО № 1507/13.09.2011 г. 205.35 
1.8. РКО № 1553/19.09.2011 г.  10.00 

 

2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 
01.07.2011 г до 30.09.2011 година на Председателя на Общински съвет –
Байчо Петров Георгиев в размер на 520.30 лв., а именно: 

 

2.1. РКО № 1156/20.07.2011 г.   206.50 
2.2. РКО № 1160/20.07.2011 г. 40.00 
2.3. РКО № 1330/18.08.2011 г. 273.80 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 401/04.10.2011 г., 

относно: Продажба на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” 
в землището на село Помен. 

Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Нашата комисия разгледа докладна записка за продажбата на имоти – 

частна общинска собственост. Става въпрос за седем парцела в землището на 
село Помен, които с решение на Общинския съвет са прехвърлени от ОУ 
„Отец Паисий”, което е закрито преди години, на Общината, респективно –  
Кметството. Общата площ на имотите е около 50 дка. Има проявен интерес за 
закупуването им и пазарната цена, която се предлага да бъде начална при 
провеждането на търга отговаря на цените, на които в момента се продават 
имоти в тази категория. Становището на комисията е да подкрепим 
предложения проект на решение. 

2. Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, гори и 
опазване на околната среда”: 

Комисията разгледа докладната записка. Становището ни е да бъде 
приет предложения ни проект на решение. Видно от приложените към 
докладната документи се касае за земя четвърта и пета категория, с 
изключение на една нива. Предложените начални цени за провеждане на 
търга са съобразени с пазарните цени за земеделските земи в този район.  
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В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Мога да ви уверя, че цената, на която се предлагат за продажба имотите 

е съвсем нормална. Земята ще се купи дори и на по-висока цена.  
2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да направя само едно уточнение – в решението имотите да 

бъдат описани така, както ги описваме в други наши решения и във втория 
имот да бъде поправено, че имота се намира в местността „Келдал”, а не 
както е записано „Дюс куру”. 

3. Петър Петров – Общински съветник: 
Съгласни сме решението да бъде оформено във вида, в който предложи 

г-н Георгиев. 
След приключване на разискванията по осма 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 на Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 401 от 04.10.2011 г.,  
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1094 

 

1. Дава съгласието си да бъдат включени 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., следните 
недвижими имоти:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 290 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.689 дка 
(четири декара шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно 
Скица № К03150 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 054014 (петдесет и четири хиляди и 
четиринадесет), четвърта категория на земята при неполивни условия, 
находящ се в местността „Каса Търла”, по картата на възстановената 
собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и 
съседи: поземлен имот № 054013 – нива на Салим Садъков Сюлейманов, 
поземлен имот № 000123 – полски път на Община Две могили, поземлен 
имот № 054017 – нива на Васил Савов Василев и поземлен имот № 054011 – 
нива на „АГРО КОМЕРС” ООД. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 291 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 5.664 дка (пет 
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декара шестстотин шестдесет и четири квадратни метра), съгласно Скица № 
К03151 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 047012 (четирдесет и седем хиляди и дванадесет), 
трета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Келдал”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 047013 – 
нива на Красимир Иванов Йорданов , поземлен имот № 000056 – полски път 
на Община Две могили, поземлен имот № 047011 – нива на Русанка Анкова 
Христова и поземлен имот № 047009 – нива на Кямил Муртезов Юсеинов. 

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 292 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 9.238 дка 
(девет декара двеста тридесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № 
К03152 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 043024 (четирдесет и три хиляди и двадесет и 
четири), четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюс Куру”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 043031 – нива на Али Саидов Алиев, поземлен имот № 000132 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 043035 – нива на 
Стефан Маринов Асенов, поземлен имот № 043036 – нива на Атидже 
Мехмедова Алиева, поземлен имот № 043022 – нива на ППК „Труд” – село 
Помен и поземлен имот № 043013 – нива на наследници на Али Садуллов 
Арунов. 

1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 293 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.043 дка 
(четири декара и четирдесет и три квадратни дециметра), съгласно Скица № 
К03153 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 033005 (тридесет и три хиляди и пет), пета категория 
на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Салан Чаир”, по 
картата на възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 
57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – нива на Бейтула 
Селманов Хасанов, поземлен имот № 033004 – нива на ОУ „Отец Паисий”, 
поземлен имот № 000007 – пасище с храсти на Община Две могили, 
поземлен имот № 000022 – полски път на Община Две могили и поземлен 
имот № 000005 – полски път на Община Две могили. 

1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт № 295 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 16.528 дка 
(шестнадесет декара и петстотин двадесет и осем квадратни метра), съгласно 
Скица № К03154 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 033003 (тридесет и три хиляди и три), 
пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Салан Чаир”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – 
нива на Бейтула Селманов Хасанов, поземлен имот № 033002 – нива на 
наследниците на Пейчо и Иванка Стоянови, поземлен имот № 000006 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 000007 – пасище с 
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храсти на Община Две могили и поземлен имот № 000004 – нива на ОУ 
„Отец Паисий”. 

1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 297 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.447 дка 
(четири декара и четиристотин четирдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К03156 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 018018 (осемнадесет хиляди и 
осемнадесет), пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюдюклен”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 018017 – нива на Мюмюне Мединова Хасанова, поземлен имот № 
018015 – нива на Сайд Хасанов Мехмедов, поземлен имот № 018005 – нива 
на Руска Неделчева Рачева, поземлен имот № 018019 – нива на Десислава 
Симеонова Роева и др. и землищна граница. 

1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 298 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 3.506 дка (три 
декара и петстотин и шест квадратни метра), съгласно Скица № К03155 от 
06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ 
имот № 009004 (девет хиляди и четири), пета категория на земята при 
неполивни условия, находящ се в местността „Дюсбурун”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при 
граници и съседи: поземлен имот № 009003 – нива на наследници на Али 
Топал Ахмедов, поземлен имот № 000250 – полски път на Община Две 
могили и поземлен имот № 000251 – полски път на Община Две могили. 

2. Да бъдат продадени след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следните недвижими имоти:  

2.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 290 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.689 дка 
(четири декара шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно 
Скица № К03150 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 054014 (петдесет и четири хиляди и 
четиринадесет), четвърта категория на земята при неполивни условия, 
находящ се в местността „Каса Търла”, по картата на възстановената 
собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и 
съседи: поземлен имот № 054013 – нива на Салим Садъков Сюлейманов, 
поземлен имот № 000123 – полски път на Община Две могили, поземлен 
имот № 054017 – нива на Васил Савов Василев и поземлен имот № 054011 – 
нива на „АГРО КОМЕРС” ООД. 

При данъчна цена на имота в размер на 483.80 (четиристотин осемдесет 
и три лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 
1 812.00 (хиляда осемстотин и дванадесет лева и нула стотинки), която да 
бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 291 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 5.664 дка (пет 
декара шестстотин шестдесет и четири квадратни метра), съгласно Скица № 
К03151 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
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представляващ имот № 047012 (четирдесет и седем хиляди и дванадесет), 
трета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Келдал”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 047013 – 
нива на Красимир Иванов Йорданов , поземлен имот № 000056 – полски път 
на Община Две могили, поземлен имот № 047011 – нива на Русанка Анкова 
Христова и поземлен имот № 047009 – нива на Кямил Муртезов Юсеинов. 

При данъчна цена на имота в размер на 874.20 (осемстотин седемдесет 
и четири лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер 
на 2 527.00 (две хиляди петстотин двадесет и седем лева и нула стотинки), 
която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 292 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 9.238 дка 
(девет декара двеста тридесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № 
К03152 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 043024 (четирдесет и три хиляди и двадесет и 
четири), четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюс Куру”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 043031 – нива на Али Саидов Алиев, поземлен имот № 000132 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 043035 – нива на 
Стефан Маринов Асенов, поземлен имот № 043036 – нива на Атидже 
Мехмедова Алиева, поземлен имот № 043022 – нива на ППК „Труд” – село 
Помен и поземлен имот № 043013 – нива на наследници на Али Садуллов 
Арунов. 

При данъчна цена на имота в размер на 1 251.40 (хиляда двеста 
петдесет и един лева и четирдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 3 919.00 (три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 293 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.043 дка 
(четири декара и четирдесет и три квадратни дециметра), съгласно Скица № 
К03153 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 033005 (тридесет и три хиляди и пет), пета категория 
на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Салан Чаир”, по 
картата на възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 
57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – нива на Бейтула 
Селманов Хасанов, поземлен имот № 033004 – нива на ОУ „Отец Паисий”, 
поземлен имот № 000007 – пасище с храсти на Община Две могили, 
поземлен имот № 000022 – полски път на Община Две могили и поземлен 
имот № 000005 – полски път на Община Две могили. 

При данъчна цена на имота в размер на 317.00 (триста и седемнадесет 
лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 371.00 
(хиляда триста седемдесет и един лева и нула стотинки), която да бъде 
начална цена при провеждането на търга. 



 

 16 

1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт № 295 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 16.528 дка 
(шестнадесет декара и петстотин двадесет и осем квадратни метра), съгласно 
Скица № К03154 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 033003 (тридесет и три хиляди и три), 
пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Салан Чаир”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – 
нива на Бейтула Селманов Хасанов, поземлен имот № 033002 – нива на 
наследниците на Пейчо и Иванка Стоянови, поземлен имот № 000006 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 000007 – пасище с 
храсти на Община Две могили и поземлен имот № 000004 – нива на ОУ 
„Отец Паисий”. 

При данъчна цена на имота в размер на 1 295.90 (хиляда двеста 
деветдесет и пет лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 5 787.00 (пет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 297 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.447 дка 
(четири декара и четиристотин четирдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К03156 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 018018 (осемнадесет хиляди и 
осемнадесет), пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюдюклен”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 018017 – нива на Мюмюне Мединова Хасанова, поземлен имот № 
018015 – нива на Сайд Хасанов Мехмедов, поземлен имот № 018005 – нива 
на Руска Неделчева Рачева, поземлен имот № 018019 – нива на Десислава 
Симеонова Роева и др. и землищна граница. 

При данъчна цена на имота в размер на 392.10 (триста деветдесет и два 
лева и десет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 868.00 
(хиляда осемстотин и шестдесет и осем лева и нула стотинки), която да бъде 
начална цена при провеждането на търга. 

1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 298 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 3.506 дка (три 
декара и петстотин и шест квадратни метра), съгласно Скица № К03155 от 
06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ 
имот № 009004 (девет хиляди и четири), пета категория на земята при 
неполивни условия, находящ се в местността „Дюсбурун”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при 
граници и съседи: поземлен имот № 009003 – нива на наследници на Али 
Топал Ахмедов, поземлен имот № 000250 – полски път на Община Две 
могили и поземлен имот № 000251 – полски път на Община Две могили. 

При данъчна цена на имота в размер на 309.20 (триста и девет лева и 
двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 171.00 
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(хиляда сто седемдесет и един 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 имотите – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата 
на описаните в точка 1 имоти. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 402/06.10.2011 г., 

относно: Решение № 1075 по Протокол № 65/20.09.2011 г. 
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”: 

Настоящата докладна записка беше разгледана на заседание на нашата 
комисия. Става въпрос за Решение № 1075, което беше взето на предишното 
заседание на Общинския съвет. С него ние променихме начина на трайно 
ползване на девет имота, като от публична – общинска собственост ги 
обявихме за частна – общинска собственост. Дадохме съгласие тези имоти да 
бъдат отдадени под аренда, като определихме и условията за провеждането 
на публично – оповестения конкурс. В свое писмо Областният управител 
изказва становище, че не сме формулирали ясно волята си. Излага съответни 
съображения. По този повод Председателят на Общинския съвет предлага да 
разгледаме тази докладна като неговото мнение е да подкрепим взетото по-
рано решение. Това произтича от обстоятелството, че това решение реално не 
е върнато за ново разглеждане от Областният управител. Защото ако това 
беше така, то санкцията на Общинския съвет следваше да бъде: „Отменя”, 
„Изменя” или „Потвърждава”. Такива решения като нашето има приети от 
Общинските съвети в Попово и Червен бряг. С оглед на всичко това 
комисията предлага да приемем предложеното ни решение. 

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 
и писмо с изх. № 0800 – 348/03.10.2011 г. и Докладна записка № 402 от 
06.10.2011 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 1095 
 

1. Поддържа свое Решение № 1075 по Протокол № 65/20.09.2011 г., тъй 
като счита, че Общинския съвет ясно е формулирал волята си на колективен 
орган.  

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 405/10.10.2011 г., 

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

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”: 

С настоящата докладна записка се предлага да бъде допълнена Наредба 
№ 5, като в чл. 28, ал. 4 се добави нова т. 4, която гласи: „Деца с тежки 
хронични заболявания и трайно намалена възможност за социално 
адаптиране с или без чужда помощ” да не заплащат таксата в детската 
градина, която посещават. Считаме, че предложението следва да се подкрепи. 
Проблемът може да възникне от това, че в Наредбата няма текст, който да 
даде определение за това, кои са тежки хронични заболявания и какво следва 
да се разбира под трайно намалена възможност за социално адаптиране. Така 
или иначе предлагам да се приеме. 

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

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка № 405 от 10.10.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1096 

 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 406/12.10.2011 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 настоящата докладна записка, която се отнася за 

актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на 
Общината към 30.09.2011 г. На предишното свое заседание, което 
проведохме на 20.09.2011 г. ние направихме такава актуализация към датата 
30.09.2011 г., макар месеца да не беше изтекъл. В дните след 20.09.2011 г. до 
края на месеца в общинския бюджет са постъпили две суми – първата по 
ПУДООС на стойност 4 906 лева, а втората – на стойност 42 лева свързана с 
преасфалтиране на площадното пространство в село Кацелово. По тази 
причина капиталовите разходи към 30.09.2011 г. стават 767 384 лева, а по 
отношение на функция „Жилищтно строителство, благоустройство, 
регионално стопанство и опазване на околната среда” сумата става 208 207 
лева. Комисията предлага да приемем проекта за решение. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета 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. и Докладна записка № 406 от 
12.10.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1097 

 

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 
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В т.ч.    В т.ч. 

Параграфи в т.ч.: 
наименование на 

обекта или позиция 

Било 

Субси-
дия РБ 

От 
постъпл
ения от 
продаж
ба на 
нефина
нсови 
активи 

Собстве
ни 

средств
а,прехо

ден 
остатък 
и други 

Става 

Субси-
дия РБ 

От 
постъ-
пления 
от прода-
жба на 
нефинан-
сови 
активи 

Собствени 
средства,пр
еходен 
остатък и 
други 

Всичко капиталови 
разходи 

762 436 190 900 300 016 271 520 767 384 190 900 300 058 276 426 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 190 900 190 900   190 900 190 900   
Собствени средства 331 567  300 016 31 551 331 609  300 058 31 551 
Получени средства за 
преодоляване на 
стихийни бедствия 

239 969   239 969 239 969   239 969 

ПУДООС     4 906   4 906 
5100 Основен ремонт 
на дълготрайни 
материални активи 

698 812 190 900 267 943 239 969 
 

698 854 190 900 267 985 239 969 
 

Ф-я 01 Общи държавни 
служби 

16 600  16 600  16 600  16 600  

Ремонт сграда кметство 
с.Кацелово 

16 600  16 600  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  

         
Функция 05 „Социално 
осигуряване и грижи” 

        

Дом за възрастни хора с. 
Острица 

        

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

208 165  208 165  208 207  208 207  

Реконструкция трафо-
постове –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  44 054  44 054  

Преасфалтиране ул. 
Осогово гр. Две могили 

7 705  7 705  7 705  7 705  

Асфалтиране на път към 
мюсюлмански гробища 

13 850  13 850  13 850  13 850  
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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/ 

23 843 23 843   23 843 23 843   

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

25 152 25 152   25 152 25 152   

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

70 765 70 765    70 765 70 765    

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

11 140 11 140   11 140 11 140   

5200 Придобиване на 
дълготрайни 
материални активи 

56 554  25 273 31 281 61 460  25 273 36 187 

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   1 000 1 000   1 000 
Закупуване на гараж 4 550  4 550  4 550  4 550  
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 7 906   7 906 

Закупуване на 
храсторези – 5 бр. 

3 000   3 000 3 000   3 000 

Изграждане на детска 
площадка с. Кацелово 

    4906   4906 

Функция 07 Почивно 
дело,култура и 
религиозни дейности 

14 081   14 081 14 081   14 081 

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” 

16 701  16 701  16 701  16 701  

Съфинансиране проект 9 514  9 514  9 514  9 514  
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„Ботаническа градина” 
Направа на 4 бр.беседки 4 339  4 339  4 339  4 339  
Направа на навес хижа 
„Орлово чука” 

2 848  2 848  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    

Приходи от дивиденти 24 07 13 391  
Реализирани курсови разлики 36 01 -55  
Предоставен трансфер 27 07 -11 850  
ВСИЧКО ПРИХОДИ:  1 486  

РАЗХОДИ    
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Център за настаняване от семеен тип  2 732 2 732 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  2 732 

Храна 10 11 1 682  
Материали 10 15 981  
Разходи за застраховки 10 62 69  
    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    
Общинска администрация  8 333  
Вода, горива и енергия 10 16 8 333  
    
Общински детски комплекс  3 200  
Материали 10 15 3 200  
    
Детска ясла   6 000 
Вода, горива и енергия 10 16  6 000 
    
Разходи за лихви   4 047 
Други лихви 29 91  4 047 

  14 265 12 779 
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Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част към 
30.09.2011 г. придобива следните размери: 
Данъчни приходи 337 020 
Неданъчни приходи 1 889 651 
Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 478 974 
Трансфери 65 705 
Временни безлихвени заеми от бюджетна на 
извънбюджетна сметка 

451 469 

Операции с финансови активи  –  633 824  
Остатък от предходен период 141 390 
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:  5 730 385 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в една 
от разгледаните днес докладни има направено искане за разглеждане и 
приемане на второ четене предложената ни Наредба за допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица натериторията 
на Община Две могили, област Русе. 

 

Тъй като не бяха направени съществени предложения за нейното 
изменение, ви предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия Правилник, тя 
да бъде разгледана и приета на второ четене. 
 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

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

РЕШЕНИЕ 
№ 1098 

 

1. Приема за разглеждане в днешното заседание, на второ четене 
Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица натериторията на Община Две могили, област Русе. 

2. Определя същата да бъде разгледана като т. 12 от дневния ред, а т. 12 
– да стане т. 13. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
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Дванадесета точка: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 405/10.10.2011 г., 

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

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”. 

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.11.2011 г. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
По дванадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, 
ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 405 
от 10.10.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1099 

 

1. Приема на второ четене Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две 
могили, област Русе, която влиза в сила от 01.11.2011 г.. 

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

  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

13. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
Такива не бяха направени. 
Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на шестдесет и шестото (редовно) 
заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 17.10.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № 156. 
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Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
______________________ (Байчо Петров Георгиев) 


