
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/28 44, e- mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 17 
 

Днес, 13 август 2008 година, в 13.00 часа, започна седемнадесето 

заседание на Общински съвет – Две могили. 
 Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общински 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 

 1. Тодор Неделчев Куцаров.  

 2. Никола Иванов Николов. 

 3. Йордан Георгиев Великов. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, г-жа Иваничка Банчева – от 

Областна администрация – Русе, Кмета на Общината, Кметовете на кметства 

и граждани от Общината.  

 Байчо Георгиев обяви, че след насрочване на настоящата заседание на 

Общинския съвет, в деловодството на съвета са постъпили шест докладни, 

които се налага да бъдат разгледани, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 279/11.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Отдаване за временно ползване на имот 

общинска собственост, съгласно член 14 от Закона за общинската 

собственост. 

 2. Докладна с вх. № 280/11.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Преструктуриране на общинските детски 

градини. 

 3. Докладна с вх. № 281/11.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Утвърждаване щатните бройки в общинските 

детски градини и ОДК „Доктор Д. Пангелов” в сектор „Образование” за 

учебната 2008/2009 година. 

 4. Докладна с вх. № 282/11.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Пътуващ учител. 

 5. Докладна с вх. № 283/11.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Изменение и допълнение на Решение № 153 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 14/20.06. 

2008 година. 

 6. Докладна с вх. № 284/12.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Предоставяне на безлихвен заем от Община 

Две могили на „Черни Лом 2008” ЕООД Две могили. 



 Той предложи шестте докладни да станат, съответно точка т. 18, т. 19, 

т. 20, т. 21, т. 22 и т. 23, а т. 18 от проекта за дневен ред да стане – т. 24.  

 Драгомир Дамянов: Искам да оттегля Докладната с вх. № 263/11.08. 

2008 г., относно: Замяна на земеделска земя – частна общинска собственост 

със земеделска земя – собственост на гражданин.  

Други предложение за изменение или допълнение на проекта за дневен 

ред не бяха направени. 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 1. Отпускане на средства за транспортни разходи на Обществения 

посредник, действащ на територията на Община Две могили, област 

Русе.    
  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 2. Отпускане на  Десислава Димитрова Спиридонова ЕГН 

7908215417, живееща в село Бъзовец, на улица „Алеко Константинов” № 

6 на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Венцислав 

Валентинов Иванова, родена на 05.06.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

3. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

6. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

7. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

8. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

10. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Прехвърляне на общинско имущество за стопанисване и 

управление от общинска фирма “”Черни Лом 2008” – ЕООД град Две 

могили. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Допълнение към чл. 50 от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени услугите, предоставени на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 



15. Програмата, подготовката, финансирането и осъществяването 

на Седмицата на Община Две могили. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Финансиране на футболен клуб “Две могили” град Две могили.  
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 17. Отдаване за временно ползване на имот общинска собственост, 

съгласно член 14 от ЗОС. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 18. Преструктуриране на общинските детски градини. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 19. Утвърждаване щатните бройки в общинските детски градини и 

ОДК „Доктор Д. Пангелов” в сектор „Образование” за учебната 

2008/2009 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 20. Пътуващ учител. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 21. Изменение и допълнение на Решение № 153 взето на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 14/20.06.2008 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 22. Предоставяне на безлихвен заем от Община Две могили на 

„Черни Лом 2008” ЕООД Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
  

По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

 Отпускане на средства за транспортни разходи на Обществения 

посредник, действащ на територията на Община Две могили, област Русе.    

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Смятам, че тия пари са 

нормални разходи, тъй като Общината не винаги може да осигури на 

Омбудсмана (Обществен посредник) служебен транспорт за обиколките му 

из нея.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия разгледа 

Докладната записка и смятаме, че тия разходи са в рамките на разумното. 

Предлагам на Общинския съвет да подкрепи предложението направено от 

Кмета, като се отбележи, че решението влиза в сила от 01.09.2008 г.  

След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 

24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 182 
 

1. Отпуска, считано от 01.09.2008 г., 50 (петдесет) лева месечно за 

транспортни разходи на Обществения посредник, действащ на територията 

на Община Две могили, област Русе. 
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Отпускане на Десислава Димитрова Спиридонова ЕГН 7908215417, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Алеко Константинов” № 6 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Венцислав Валентинов 

Иванова, роден на 05.06.2008 г. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка, Общинският съвет, на основание 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 наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 183 
 

1. Отпуска на Десислава Димитрова Спиридонова с ЕГН 7908215417, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Алеко Константинов” № 6, еднократна 

финансова помощ в размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – 

Венцислав Валентинов Иванов, роден на 05.06.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 



 В допълнение, Кмета на Общината каза: Мястото е свободно и е 

добре да го продадем, защото има желаещи да си строят жилище в него.  

 Разисквания по трета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Искам с първата Докладна 

да дам мнение за всички, които са свързани с продажба на имоти – частна 

общинска собственост. Нашата комисия по „Бюджет и финанси” разгледа 

всички докладни и мислим, че предложените пазарни цени са реални и 

надвишават данъчните оценки няколко пъти. Тези имоти, които не са  нужни 

на Общината, да се дадат на хората, за да могат да си построят  жилища в 

тях. Сумите удовлетворяват комисията, а и в крайна сметка търга или 

конкурса, ще си кажат думата. 

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 

от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 184 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна 

общинска собственост по Акт № 1034 от 19.06.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот І – общински (римско 

едно), в квартал 1 (едно) по устройствения план на град Две могили, област 

Русе, при граници: улица, имот ІІ – 12 (римско две, тире, арабско 

дванадесет), улица и зелена площ, състоящ се от незастроено дворно място с 

площ от 650 (шестстотин и петдесет) квадратни метра, находящ се в град Две 

могили, област Русе, на улица “Родопи” № 31. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 564.50 (хиляда 

петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 4 990.00 (четири хиляди деветстотин и деветдесет лева 

и нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на 

публичния търг.      

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 



 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по четвърта точка нямаше.  

 По четвърта точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 

във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 185 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна 

общинска собственост по Акт № 1035 от 19.05.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІ – 94 (римско шест, 

тире, арабско деветдесет и четири), в квартал 40 (четиридесет) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: улица, 

имот VІІ – 94 (римско седем, тире, арабско деветдесет и четири), имот ХІІ – 

96 (римско дванадесет, тире, арабско деветдесет и шест), имот ХІІІ – 96 

(римско тринадесет, тире, арабско деветдесет и шест), имот ХІV – 95 (римско 

четиринадесет, тире, арабско деветдесет и пет), имот ХV – 95 (римско 

петнадесет, тире, арабско деветдесет и пет) и имот V – 94 (римско пет, тире, 

арабско деветдесет и четири), състоящ се от незастроено дворно място с 

площ от 930 (деветстотин и тридесет) квадратни метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, на улица “Мусала” № 3. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 451.00 (две хиляди 

четиристотин петдесет и един лева и нула стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 7 140.00 (седем хиляди сто и четиридесет лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг.

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 



Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по пета точка нямаше.  

По пета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 186 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна 

общинска собственост по Акт № 1033 от 19.05.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІ – 94 (римско шест, 

тире, арабско деветдесет и четири), в квартал 41 (четиридесет и едно) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: улица, 

имот VІІ – 94 (римско седем, тире, арабско деветдесет и четири), имот ХVІ – 

94 (римско шестнадесет, тире, арабско деветдесет и четири), имот VІІІ – 94 

(римско осем, тире, арабско деветдесет и четири), имот ІХ – 82 (римско 

девет, тире, арабско осемдесет и две) и имот V – 82 (римско пет, тире, 

арабско осемдесет и две), състоящ се от незастроено дворно място с площ от 

600 (шестстотин) квадратни метра, находящ се в град Две могили, област 

Русе, на улица “Изгрев” № 10. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 225.00 (две хиляди 

двеста двадесет и пет лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 4 200.00 (четири хиляди и двеста лева и нула стотинки), която да 

бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: Предишното ръководство 

на Общината е взело такова решение, но поради водене на съдебни дела с 



ТПК”Сила”, не е могла да стане продажбата. За това, нека вземем ново 

легитимно решение. Целта е да обявим публично оповестен конкурс. Този 

инвеститор, който иска да закупи този имот, ще трябва да направи 

инвестиционен план, разкриване на нови работни места и ще има срок на 

изпълнение от 36 месеца от датата на подписване на договора. Ако в този 

срок нищо не е изпълнено, Общината ще може да развали този договор.

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: Според мен, този конкурс 

за да бъде прозрачен, в комисията по провеждането му, трябва да има 

представител от Общинския съвет. 

След приключване разискванията по шеста точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 

от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 187 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 1074/10 (актуализация) от 

06.06.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран 

поземлен имот VІІ (римско седем), в квартал 109 (сто и девет) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: улица, 

имот VІІІ (римско осем) и имот VІ (римско шест), състоящ се от дворно 

място с площ от 836 (осемстотин тридесет и шест) квадратни метра, заедно с 

построената в него през 1975 година масивна двуетажна сграда “Дърводелски 

цех” със застроена площ от 438 (четиристотин тридесет и осем) квадратни 

метра, находящ се в град Две могили, област Русе, на улица “Орлова чука” № 

6. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 10 636.00 (десет 

хиляди шестстотин тридесет и шест лева и нула стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 20 898.00 (двадесет хиляди осемстотин 

деветдесет и осем лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на публичнно оповестения конкурс.     

3. 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 публично оповестен конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 



 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е решението, което 

бяхте взели на предното заседание на Общинския съвет, но поради 

несъобразяване с изменението на Закона за общинската собственост, беше 

оспорено от Областния управител и съответно – от вас отменено. Имаме и за 

него клиенти, които искат да го закупят.  

По седма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 188 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна 

общинска собственост по Акт № 1063/61 (актуализация) от 15.05.2008 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот V 

(римско пет), в квартал 116 (сто и шестнадесет) по устройствения план на 

град Две могили, област Русе, при граници: имот VІІ (римско седем), 

общинска мера, имот VІ (римско шест), имот ІІ (римско две) и имот І (римско 

едно), състоящ се от дворно място с площ от 165 (сто шестдесет и пет) 

квадратни метра, заедно с построената в него през 1989 година масивна 

едноетажна сграда “Агрегатно” със застроена площ от 70 (седемдесет) 

квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, на булевард 

“България” № 2. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 772.30 (хиляда 

седемстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 10 000.00 (десет хиляди лева и нула стотинки), която 

да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 



 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по осма точка нямаше.  

 По осма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 189 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг – частна 

общинска собственост по Акт № 1064/61 (актуализация) от 15.05.2008 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІ 

(римско шест), в квартал 116 (сто и шестнадесет) по устройствения план на 

град Две могили, област Русе, при граници: общинска мера, имот ІІ (римско 

две) и имот V (римско пет), състоящ се от дворно място с площ от 205 

(двеста и пет) квадратни метра, заедно с построената в него през 1976 година 

масивна едноетажна сграда със застроена площ от 63 (шестдесет и три) 

квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, на булевард 

“България” № 2. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 953.80 (хиляда 

деветстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 3 000.00 (три хиляди лева и нула стотинки), която да 

бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 



В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е бившето Мотоболно 

игрище, за което имаме кандидати, които искат да инвестират.  

 В разискванията по девета точка взеха участие: 

1.  Петър Петров – Общински съветник: Предлагам на Общинския 

съвет да се гласува, защото това е една прекрасна цена. 

След приключване разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 

от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 190 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 1069/1058/1021 

(актуализация) от 11.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 

Друг терен нестопанисван с площ от 9.165 (девет декара сто шестдесет и пет) 

квадратни метра, съставляващ имот № 000139 (сто тридесет и девет), 

образуван от имот № 000116 (сто и шестнадесет) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 000135 – 

друг терен нестопански на Община Две могили, област Русе, имот № 000121 

– ведомствен път на Община Две могили, област Русе, имот № 000119 – 

пасище, мера на земи по член 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000117 – 

селскостопански склад на Държавен поземлен фонд – МЗГ и имот № 000496 

– пасище, мера на земи по член 19 от ЗСПЗЗ. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 297.90 (дваста 

деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 164 970.00 (сто шестдесет и четири хиляди деветстотин и 

седемдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на публично оповестения конкурс. 

 3. 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 публично оповестен конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 



По десета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по десета точка нямаше.  

По десета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 191 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 1068/1058/1021 

(актуализация) от 11.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 

Друг терен нестопанисван с площ от 4.145 (четири декара сто четиридесет и 

пет) квадратни метра, съставляващ имот № 000136 (сто тридесет и шест), 

образуван от имот № 000116 (сто и шестнадесет) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 000496 – 

пасище, мера на земи по член 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000121 – ведомствен път 

на Община Две могили, област Русе, имот № 000139 – друг терен 

нестопанисван на Община Две могили, област Русе. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 134.70 (сто тридесет и 

четири лева и седемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер 

на 74 610.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публично 

оповестения конкурс. 

 3. 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 публично оповестен конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по единадесета точка нямаше.  



По единадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 

1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 
 

 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 1022 от 19.05.2008 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Строителни материали с площ от 18.460 

(осемнадесет декара четиристотин и шестдесет) квадратни метра, 

съставляващ имот № 000309 (триста и девет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 

20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 000273 – пасище, мера на 

земи по член 19 от ЗСПЗЗ и имот № 000302 – местен път на Община Две 

могили, област Русе. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 599.90 (петстотин 

деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 295 360.00 (двеста деветдесет и пет хиляди триста и 

шестдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на публично оповестения конкурс. 

 3. 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 публично оповестен конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Разисквания по дванадесета точка нямаше.  

По дванадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 

1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 



местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 193 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна 

общинска собственост по Акт № 1073 от 15.06.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот V – 74 (римско пет, тире, 

арабско седемдесет и четири), в квартал 11 (единадесет) по устройствения 

план на село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, при граници: 

улица, имот VІ – 73 (римско шест, тире, арабско седемдесет и три), улица, 

имот ІІІ – 75 (римско три, тире, арабско седемдесет и пет) и имот ІV – 75 

(римско четири, тире, арабско седемдесет и пет), състоящ се от незастроено 

дворно място с площ от 1 210 (хиляда двеста и десет) квадратни метра, 

находящ се в село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 839.20 (хиляда 

осемстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 2 420.00 (две хиляди четиристотин и двадесет лева и 

нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния 

търг. 

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тринадесата точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Прехвърляне на общинско имущество за стопанисване и управление от 

общинска фирма “Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Имахме спор за хижата при 

пещерата, за което беше заведено дело от Общината. Същото приключи и 

ние спечелихме. Вече направихме ремонт на хижата, подобрения на спортния 

терен, заехме се с почистване на гробищата и други такива. За тяхната 

поддръжка обаче е необходимо закупуване на техника и материали и поради 

тая причина, би било добре, тия имоти да се прехвърлят на това дружество за 

да може те да се стопанисват качествено. Общината, обаче си остава 

стопанин. Основното в тази докладна е тия дейности да се прехвърлят на 

общинската фирма, а Общината да има контролни функции.  



 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 12, ал. 

1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 243 и 

следващите от Закона за задълженията и договорите, чл. 16 от Наредба 

№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост на община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, 

ал. 4  и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 194 
 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на “Черни Лом 2008” – 

ЕООД град Две могили, представлявано от управителя Александър Иванов 

Иванов, както следва:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа 

“Орлова чука”) със застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, 

построена в имот № 156001 (сто петдесет и шест хиляди и едно) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски 

център) със застроена площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в 

имот № 179001 (сто седемдесет и девет хиляди и едно) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе. 

1.3. Имот – публична общинска собственост по Акт № 148 от 

15.06.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Спортен терен с 

площ от 44 600 (четиридесет и четири декара и шестстотин квадратни метра), 

съставляващ поземлен имот 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и едно) 

в квартал 153 (сто петдесет и три) по устройствения план на град Две могили, 

област Русе, при граници: урегулиран поземлен имот ІІІ – 1591 (римско три, 

тире, арабско хиляда петстотин деветдесет и едно), заедно с построената в 

Масивна сграда (Съблекалня) със застроена площ от 130 (сто и тридесет) 

квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, на улица 

“Ропотамо” № 2. 

1.4. Имот – публична общинска собственост по Акт № 1071/165 

актуализиран от 12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 

Гробище с площ от 21 669 (двадесет и един декара шестстотин шестдесет и 

девет квадратни метра), съставляващо имот № 000257 (двеста петдесет и 

седем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и 

съседи: имот № 000420 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

000422 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 145004 – 



Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000421 – 

пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – гора в земеделски 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000258 – пасище, мера на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 000253 – местен път на Община Две могили, област Русе, 

заедно с построената в него през 1987 година масивна едноетажна сграда за 

тъжни ритуали (Ритуален дом). 

1.5. Имот – публична общинска собственост по Акт № 427 от 

31.03.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от 

5 580 (пет декара петстотин и осемдесет квадратни метра), съставляващ 

урегулиран поземлен имот 90 (деветдесет) в квартал 37 (тридесет и седем)  

по устройствения план на село Широково, община Две могили, област Русе, 

при граници: от четирите страни – улица, находящ се в село Широково, 

община Две могили, област Русе, на улица “Христо Ботев” № 10. 

1.6. Имот – публична общинска собственост по Акт № 428 от 

31.03.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от 

3 970 (три декара деветстотин и седемдесет квадратни метра), съставляващ 

урегулиран поземлен имот 282 (двеста осемдесет и две) в квартал 48 

(четиридесет и осем) и 49 (четиридесет и девет) по устройствения план на 

село Пепелина, община Две могили, област Русе, при граници: улица, имот 

VІ – 285 (римско шест, тире, арабско, двеста осемдесет и пет) и имот ІV – 279 

(римско четири, тире, арабско, двеста седемдесет и демет), находящ се в село 

Пепелина, община Две могили, област Русе, на улица “Витоша” № 11. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи с Управителя на 

“Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили, договор за заем за послужване 

на описаните в настоящото решение имоти, при условия, каквито сам 

прецени за изгодни за Община Две могили. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Допълнение към чл. 50 от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: В къщата – музей „Филип 

Тотю” идват много посетители, които желаят да я разгледат. За това решихме 

да направим това допълнение за входна такса. Изготвена е тетрадка, в която 

всеки посетител се вписва.  

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, 

ал. 1 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 195 
 

1. Създава нова ал. 3 към чл. 50 от Наредба № 5 за определянето на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, а 

именно: 

 ал. 3: За посещение на Къщата – музей “Филип Тотю” в град Две 

могили, таксата е в размер, както следва: 

1.За лица в трудоспособна възраст – 1.00 лева на човек. 

2. За деца, ученици, студенти и пенсионери – 0.50 лева на човек. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Програмата, подготовката, финансирането и осъществяването на 

Седмицата на Община Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Смятам, че програмата е 

много добра и каня всички, които имат желание да посетят тия празнични 

дни. Ще пуснем допълнителен обществен превоз от селата до Пещерата 

“Орлова чука”, където ще се проведе празничния събор. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 7 във 

връзка с чл. 84 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на Община Две могили, 

област Русе, приета с наше Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г., 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.3, ал. 2, т 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 196 
1. Утвърждава средства в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лева 

за подготовката и провеждането на Седмицата на Община Две могили, която 

ще се проведе от 17 август до 29 август 2008 г. включително – Приложение 

№ 1. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 



 Приложение № 1 
 

СПРАВКА – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

на 
 

средствата, необходими за подготовката и провеждането на 

Седмицата на Община Две могили от 17 август до 29 август 2008 г. 

включително 
№ Разходи за: Средства в лв. 

1. Афиши  200.00 

2. Покани  100.00 

3. Вестник 500.00 

4. Радиопредаване 50.00 

5. Рекламни материали за денския фестивал 250.00 

6. Озвучаване 700.00 

7. Награден фонд (футбол, дамско рали, табла, бридж, 

канадска борба, състезания с колелета) 

700.00 

8. Храна за 4 дни за участниците във фестивала 2 200.00 

9. Срещи, конференции 250.00 

10. Подаръци, грамоти 600.00 

11. Консумативи 250.00 

12. Духов оркестър 700.00 

13. Мажоретки 200.00 

14. Смесен хор 500.00 

15. Концерт фолк-изпълнител 2 500.00 

16. Коктейл (на 24.08.2008 г. и на 29.08.2008 г) 1 500.00 

17. Транспорт 700.00 

18. Самодейци (превоз и почерпка) 300.00 

19. Исторически спектакъл “Багатур”  3 500.00 

20. Непредвидени разходи 1 250.00 
   

 ВСИЧКО: 17 000.00 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

По шестнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Финансиране на Футболен клуб “Две могили” град Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е общински футболен 

клуб и е голям успех за нашата Община. Трябва да се подготвят добри кадри 

за подготовката на тези деца. Смятам, че ще се представим добре тази 

година.  

 В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев – Общински съветник: Всичко описано в 

докладната записка е достатъчно и се надявам да се справим. 



След приключване разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото 

възпитание и спорта във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 197 
 1. Дава съгласие за финансиране на спортно-състезателна дейност на 

Сдружението с нестопанска цел: Футболен клуб „Две могили” за есенния 

полусезон 2008/2009 година във „В” РФГ Зона “Варна”, както и за отборите 

юноши – младши и старша възраст и деца в Зона “Русе” в размер на 

40 000.00 (четиридесет хиляди) лева. Средствата са осигурени от Договор за 

сътрудничество  и партньорство със „Стопанса и инвестиционна банка” АД, 

град София ,улица “Славянска” № 2, Булстат 831686320 – Приложение 1, 2 

и 3. 

 2. Останалата част от средствата, футболния клуб да осигури от други 

спонсорски договори, дарения, продажба на билети, рекламни материали и 

други мероприятия.          
 

 

ПЛАН - СМЕТКА 

За есенния сезон 2008/2009 година във „В” РФГ, Зона “Варна”    
 

Приложение № 1 – Мъже  
 

№ Необходими средства за Сума в лева 

1. Такса за участие 2 000.00 

2. Картотека и такса картотекиране 650.00 

3. Съдийски такси 4 600.00 

4. Транспортни разходи за съдиите  1 000.00 

5. Транспорт 9 600.00 

6. Медицински осигуровки  1 000.00 

7. Храна  10 000.00 

8. Екипировка:  

8.1. Тринировъчен екип 704.00 

8.2. Вратарска 140.00 

8.3.  Официален екип – къс ръкав 676.00 

8.4.  Официален екип – дълъг ръкав 676.00 

8.5. Анцузи – тренировъчни  884.00 

8.6. Ветровки 572.00 

8.7. Анцузи – официални 988.00 

8.8. Кори 400.00 

8.9. Топки 1 200.00 

8.10. Мрежи. 150.00 

8.11. Футболни обувки  1 800.00 

9. Хонорар за треньор 2 200.00 



10. Такса за придобиване лиценз “А”  2 700.00 

 ВСИЧКО: 41 940.00 
 

 

Приложение № 2 – Юноши – старша възраст  
 

№ Необходими средства за Сума в лева 

1. Картотека 200.00 

2. Съдийски такси 1 500.00 

3. Транспорт 1 000.00 

4. Такси за медецинско лице  300.00 

5. Храна  1 500.00 

6. Екипи 520.00 

7. Калци 160.00 

8. Обувки 1 000.00 

9. Кори 240.00 

10. Футболни топки 300.00 

11. Сакове 320.00 

12. Анораци 760.00 

13. Платненки 1 000.00 

 ВСИЧКО: 7 420.00 
 

 

Приложение № 3 – Деца и Юноши – младша възраст  
 

№ Необходими средства за Сума в лева 

1. Картотека 300.00 

2. Съдийски такси 1 200.00 

3. Транспорт 2 880.00 

4. Такси за медицинско лице  200.00 

5. Храна  600.00 

6. Екипи 640.00 

7. Калци 160.00 

8. Обувки 1 350.00 

9. Кори 360.00 

10. Футболни топки 600.00 

11. Сакове 560.00 

12. Анораци 1 120.00 

13. Платненки 200.00 

14. Наглезенки, перилни препарати 360.00 

15. Хонорар за треньор 1 000.00 

 ВСИЧКО: 11 530.00 
 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника 

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

 По седемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 



 Отдаване за временно използване на имот общинска собственост, 

съгласно чл. 14 от Закона за общинската собственост 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: По техни изчисления, 

имаме потенциал за ветрогенератори. Трябва да им предоставим по 1 декар 

земя за да могат да поставят временните измервателни уреди, за да видят, 

дали ще има добра скорост на вятъра. Да се надяваме, че показателите ще 

бъдат добри.  

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Йорданов – Кмет на село Острица: И друг път са идвали 

да правят замервания и резултатите са били добри. Според мен, ако искат да 

се прави нещо, то нека се прави. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Данните, 

които са предоставени за тази германска фирма са крайно недостатъчни. 

Нужна е повече информация за нея.   

След приключване разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 14, ал. 6, пр. 2 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 198 
 

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. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Преструктуриране на общинските детски градини. 

 Разисквания по осемнадесета точка нямаше.  

 По осемнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 

4 и Приложение № 1 от Наредба № 3 от 18.02.2008 година за нормите на 

преподавателската работа и реда за определяне на числеността на 

персонала в системата на народната просвета във връзка с чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 199 
 

 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. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По деветнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 



 Утвърждаване щатните бройки в общинските детски градини и ОДК 

„Доктор Д. Пангелов” в сектор „Образование” за учебната 2008/2009 година. 

 Разисквания по деветнадесета точка нямаше.  

 По деветнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, 

ал. 2, т. 2 Наредба № 3 от 18.02.2008 година за нормите на 

преподавателската работа и реда за определяне на числеността на 

персонала в системата на народната просвета във връзка с чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с 

Наредба № 3 на Министерството на образованието и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 200 
 

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: 
 

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. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 



 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Пътуващ учител. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: През този месец господин 

Райнов ме уведоми за назначаването на госпожа Елка Маринова като 

Директор на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”град Две могили. Имахме среща 

на която той ме помоли да и бъдат отпуснати пътни разходи, поради 

причината, че трябва да пътува всеки ден. 

 Разисквания по двадесета точка нямаше. 

 По двадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 11, ал. 7 

от Закона за общинския бюджет във връзка с чл. 30, ал. 2 от ПМС № 

15/01.02.2008 г. и Наредба № 6 за условията и реда за съставяне и 

отчитане на общинския бюджет, чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 201 
 

 1. Да се изплащат 85 (осемдесет и пет) % от пътните разноски на Елка 

Маринова Цанева – временно изпълняваща длъжността “Директор” на СОУ 

“Св. св. Кирил и Методий” град Две могили по маршрута: Бъзовец – Две 

могили и обратно, считано от 01.08.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По двадесет и първа точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Изменение и допълнение на Решение № 153 взето на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 14/20.06.2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Проекта е направен и 

съгласуван. Също така подготвяме и проект за защитено жилище в село 

Могилино. 

Разискванията по двадесет и първа  точка нямаше. 

 По двадесет и първа точка, Общинският съвет, на основание чл. 

36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

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, прие 
 



РЕШЕНИЕ 

№ 202 
 

1. Изменя точка 1 от свое Решение № 153 по Протокол № 14/20.06.2008 

година  като навсякъде в наименованието „Дневен център за деца и младежи 

с увреждания” да отпадне частта „и младежи” и да се чете „Дневен център за 

деца с увреждания”. 

2. Създава нова точка 2, която гласи: Община Две могили предоставя 

етаж с площ от 390 (триста и деветдесет) квадратни метра от масивна 

двуетажна сграда с два корпуса, строена 1970 година, съгласно Акт № 15/147 

от 18.07.1997 година на имот – публична общинска собственост. Сградата се 

предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на „Дневен център за деца с 

увреждания” за срок от 5 години. 

3. Предишна точка 2 става точка 3. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По двадесет и втора точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предоставяне на безлихвен заем от Община Две могили на „Черни Лом 

2000” ЕООД Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: За да се извършва по-добро 

обслужване на населението, общинската фирма „Черни Лом 2008” ЕООД 

град Две могили трябва да закупи тия съоръжения и машини. Общината няма 

да загуби от това нещо. Списъкът, който е направен може да се актуализира. 

Разискванията по двадесет и втора  точка нямаше. 

 По двадесет и втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, 

ал. 1, т. 11 от Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем в размер на 

250 000.00 (двеста и петдесет хиляди лева и нула стотинки) на „Черни Лом 

2008” ЕООД град Две могили от собствени общински приходи за закупуване 

на необходим инвентар – Приложение № 1. 

2. Крайния срок за възстановяване на средствата по заема е 31.12.2010 

година. 
 

Приложение № 1 
 



СПИСЪК 
на машини и съоръжения, необходими на „Черни Лом 2008” ЕООД 

град Две могили 
 

№ Съоръжения Брой Цена в лева 

1. Контейнери 139 36 000.00 

2. Шаси Т-16 М 2 48 000.00 

3. Пикап 1 10 000.00 

4. Храсторез 3 5 300.00 

5. Ремарке за разхвърляне на пясък 1 21 100.00 

6. Трактор „Пронар” 1 90 000.00  

7. Гребло за сняг 1 8 000.00 

8. Шнеков снегорин 1 9 200.00 

9. Валяк 1 19 200.00 

10. Машина за рязане на асфалт 1 3 200.00 

 ОБЩО:  250 000.00 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и трета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 1. Питане от Светлозар Донев – Общински съветник: Може ли да се 

обмисли ново решение, в което на хората да им бъде дадена нова алтернатива 

по Наредба № 13? 

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори:  

 Ние предприемаме една акция с тази Наредба. Самите животни 

създават недисконфорт на тези хора, които не гледат животни. Дал съм срок, 

всички собственици на каруци да си ги обозначат с номера и стопове, за да 

може един контролиращ орган да знае от къде е тази каруца чрез номера й. 

Отделно, животните преминават през забранени места и постоянно имаме 

жалби за това нещо. Има направени временни кошари, които са незаконни и 

който не ги махне, на 30.10.2008 година ще бъдат съборени. Тази Наредба е 

затова, за да се спазва. 

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на седемнадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 



 


