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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 26 

 

Днес, на 11.08.2008 г., от 18.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 279/11.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Отдаване за временно използване на имот общинска 
събиственост, съгласно чл. 14 от ЗОС.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 280/11.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Преструктуриране на Общинските детски градини.  

3. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 281/11.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Утвърждаване на щатните бройки в Общинските детски 
градини и ОДК „Д-р Д. Пангелов” в сектор „Образование” за учебната 2008/2009 г.  
 По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 
 Тези докладни са от днес. Запознах се набързо с тях, за да мога сега да виг и 
представя. 
 Първата е една немска фирма, която иска да поставя ветрогенератори в района на 
Острица и се нуждае от определена информация. Иска терен от 2 дка, да разположи 
съобъженията и за срок от 12 месеца. Идеята може да е добра, но докладната не е 
направена както трябва. Аз ще предложа да я подкрепите, но от Русе, ще я върнат. 
 По втората и третата докладна, Стефка Райкова се е съобразила с цитираната от нея 
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на 
числеността на персонала в системата ная народната просвета. Всичко е законно и ние 
трябва да го подкрепим, тъй като новата учебна тодина идва  
 В разискванията по трите докладни взеха участие: 
 1. Г-н Йордан Великов: Като казваш, че първата не е наред, дапредложим на кмета 
да си я оттегли или да я изправи до сесията. За другите две няма какво да коментирам.
 2. Г-н Ахмед Феим: Тия с тези тенератори, биха инвестирали в нашата община 
значителни средства. Това ще е полезно за нея. Кое да изберем. С риска да ни бъде 
върнато решението, нека да подкрепим докладната.  
 3. Г-н Айдън Карамехмедов: Струва ли си да ни връщат решенията и ние да си ти 
отменяме.   



 2 
     4. Г-н Огнян Георгиев: Да подкрепим докладната, пък после ще му мислим.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 

РЕЩЕНИЕ, което да добие следната редакция: 
1. Предоставя за временно ползване, за срока на монтажните работи, но за не повече 

от 12 (дванадесет) месеца на ЕФИ “Енерги Фарминг Интернешънъл” АГ от град Мюлхайм, 
както следва: 

1.1. 1 (един) декар от имот № 000069 (шестдесет и девет) с площ от 29.987 (двадесет 
и девет декара деветстотин осемдесет и седем квадратни метра) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Острица, община 
Две могили, ЕКАТТЕ 54362, област Русе – частна общинска собственост по Акт № 588 от 
18.05.2006 г. на Кмета на Община Две могили, при граници и съседи: имот № 000071 – 
полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000299 – полски път на Община 
Две могили, област Русе, имот № 000015 – полски път на Община Две могили, област Русе, 
имот № 068012 – Овцеферма на Държавен поземлен имот – МЗГ, имот № 000071 – полски 
път на Община Две могили, област Русе и имот № 068033 – Водостопанско съоръжение на 
Държавен поземлен фонд – МЗГ. 

1.2. 1 (един) декар от имот № 000082 (осемдесет и две) с площ от 115.260 (сто и 
петнадесет декара двеста и шестдесет квадратни метра) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Острица, община Две могили, 
ЕКАТТЕ 54362, област Русе – частна общинска собственост по Акт № 593 от 18.05.2006 г. на 
Кмета на Община Две могили, при граници и съседи: имот № 000299 – полски път на 
Община Две могили, имот № 021009 – полски път на Община Две могили, област Русе и 
имот № 000015 – полски път на Община Две могили, област Русе. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договор за наем с ЕФИ 
“Енерги Фарминг Интернешънъл” АГ от град Мюлхайм, съгласно действащата нормативна 
уредба. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, което да добие следната редакция: 
 1. Детските градини в село Бъзовец и село Батишница да станат филиали на ЦДГ 
„Първи юни” село Баниска. 
 2. Детската градина в село Кацелово да стане филиал на ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” град Две могили. 
 3. За Директор на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и филиала в село 
Кацелово се определя Миланка Стефанова Добрева. 
 4. За Директор на  ЦДГ „Първи юни” село Баниска  и филиалите в село Бъзовец и 
село Батишница се определя Венета Георгиева Илиева. 
 5. Директорките на настоящите ЦДГ в селата Бъзовец, Батишница и Кацелово, 
остават като учителки в съответните филиали. 
 6. Преструктурираните влиза в сила от 15.09.2008 година. 

 7. Упълномощава Кмета на Община Две могили да създаде необходимата 
организация за преструктурирането на общинските целодневни градини. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, което да добие следната редакция: 

1. Определя следната численост на персонала, както следва: 
1.1. В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и филиала и в село Кацелово: 
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Населено място Брой педагогически Брой непедагогически 

Две могили 13.5 15 

Кацелово 2 2 

ОБЩО: 15.5 17 

 
1.2. В ЦДГ „Първи юни” село Баниска и филиалите и в село Бъзовец и село 

Батишница: 

Населено място Брой педагогически Брой непедагогически 

Баниска 5 6 

Бъзовец 2 2 

Батишница 
2 2 

ОБЩО: 9 10 

  
1.3. В ОДК „Доктор Д. Пангелов” град Две могили: 

Населено място Брой педагогически Брой непедагогически 

Две могили 5 0 

 
2. В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили да се формират 2 (две) 

подготвителни групи, а в ЦДГ „Първи юни” село Баниска – 1 (една). Във филиалите в селата 
Батишница, Бъзовец и Кацелово, 6 – годишните деца да се обучават в смесени групи, тъй 
като броят им е под изискуемия минимум. 

3. Деца, навършващи тригодишна възраст до края на календарната година, 
непосещаващи Детска ясла, да бъдат приемани в Детска градина с молба по желание на 
родителите си, считано от началото на съответната учебна година – 15 септември. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 

 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


