
 1 

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 
 

№ 24 
 

Днес, 21 ноември 2008 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 13, започна двадесет и четвърто 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. 

 Отсъства: 1. Огнян Стефанов Георгиев  

   2. Велко Иванов Иванов 

   3. Йордан Георгиев Великов 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, Ив. Банчева – представител на 

Областния управител на област Русе, Кмета на Общината, Кметовете на 

кметства и граждани от Общината.   

 Байчо Георгиев обяви, че след насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството му са постъпили пет докладни, които се 

налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 432/20.11.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Определяне на продажна цената дърва за огрев 

останали след задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения. 

 2. Докладна с вх. № 435/20.11.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Замяна на земеделска земя-частна общинска 

собственост със земеделска земя-собственост на гражданите. 

 3. Докладна с вх. № 436/20.11.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Изменение на решение № 243 взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 и 

Решение № 247 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 

Протокол № 23/07.11.2008 г., Решение № 242 взето на заседание на 

Общински съвет Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 г. и Решение № 246 

взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 

23/07.11.2008 г. поради промяна номерацията на път IV -20222 от километър 

0+000 до километър 7+900 от село Широково до разклона на с. Баниска-

Бъзовец-Чилнов и път IV-51021 от километър 30+100 до километър 34+400 

разклона с. Баниска-Бъзовец-Чилнов през с. Бъзовец до границата със 

землището на с. Батишница във връзка с кандидатстването на Община Две 

могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321-Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони 
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 4. Докладна с вх. № 437/20.11.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Допълнение към решение № 203 взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 17/13.08.2008 

година. 

 5. Докладна с вх. № 439/21.11.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 

Боянка Ангелова, живееща в село Бъзовец. 

 Той предложи те да станат съответно точки т. 18, т. 19, т. 20, т. 21 и т. 

22 от дневния ред, а т. 18 – да стане т. 23. 

 Светлозар Донев – Общински съветник: Предлагам точка 3 от 

дневния ред да отпадне за разглеждане в днешното заседание, поради това, 

че възбуди големи мнения и коментари, с които бяха засегнати и много 

интереси. Наредбата не е обхваната изцяло. Моето мнение е, ако има 

възможност тази Наредба да се отложи във времето за да може нещата да се 

огледат от всички страни. А ако не се отложи, всеки съветник трябва да 

гласува по съвест. 

 Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Аз ви предлагам 

извънредните докладни да бъдат разгледани преди докладните с наредбите, 

тъй като по тях ще има много работа, вероятно. По-добре е да бъдат 

разгледани най-накрая. Ако ли пък няма съществени забележки по тях, ще ви 

предложа, Наредба 2 и Наредба № 5 да бъдат разгледани и приети на второ 

четене днес. В тази връзка, оттеглям докладната по т. 1, тъй като 

предложеното в нея решение, е залегнало в разпоредбите на Наредба № 5.   

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. Приемане на График за 2009 г., относно изготвяне и представяне 

на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет 

– Две могили. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 2. Отпускане на еднократна финансова помощ на Джена Бонева 

Николова с ЕГН 3509165411, живееща в град Две могили, на улица „Хан 

Аспарух” № 6. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка Асенова 

Ангелова с ЕГН 7908015450, живееща в село Острица, на улица 

„Витоша” № 9. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Панайотов 

Иванов с ЕГН 4402245344, живееща в град Две могили, на улица „Цар 

Осводобител” № 45 и неговото семейство. 

  Вносител: Йордан Борисов – Омбудсман на Община Две могили 

и Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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 5. Членство на Община Две могили в Асоциацията на българските 

градове и региони. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Актуализиране на местна комисия по обществен ред и сигурност. 

  Вносител: Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили 

 7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Янков 

Стоянов с ЕГН 4901025322, живеещ в село Кацелово, на улица „Родопи” 

№ 49. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Цанев 

Янков с ЕГН 5608175304, живеещ в град Две могили, на улица „Родопи” 

№ 3. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петкова 

Генова с ЕГН 4504145374, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги 

Димитров” № 64. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Колева 

Лазарова с ЕГН 3210125374, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги 

Димитров” № 118. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Георгиев 

Стоев с ЕГН 5108115349, живееща в град Две могили, на булевард 

„България” № 93. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Утвърждаване на средства за посрещане и празнуване на 

Коледните и Новогодишни празници 2008/2009 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 13. Определяне на продажна цената дърва за огрев останали след 

задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Замяна на земеделска земя-частна общинска собственост със 

земеделска земя-собственост на гражданите. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Изменение на решение № 243 взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 и Решение № 247 взето 

на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 23/07.11.2008 

г., Решение № 242 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 

Протокол № 22/17.10.2008 г. и Решение № 246 взето на заседание на 

Общински съвет Две могили с Протокол № 23/07.11.2008 г. поради 

промяна номерацията на път IV -20222 от километър 0+000 до 

километър 7+900 от село Широково до разклона на с. Баниска-Бъзовец-

Чилнов и път IV-51021 от километър 30+100 до километър 34+400 

разклона с. Баниска-Бъзовец-Чилнов през с. Бъзовец до границата със 

землището на с. Батишница във връзка с кандидатстването на Община 
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Две могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321-

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 
  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 16. Допълнение към решение № 203 взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили с Протокол № 17/13.08.2008 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 17. Отпускане на еднократна финансова помощ на Боянка 

Ангелова, живееща в село Бъзовец. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 18. Приемане на Наредба № 2 за търговската дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

19. Приемане на 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. 

 – първо четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

20. Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе – второ четене. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

   

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Приемане на График за 2009 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили:  Това е един 

сериозен труд, за направата на този график. Естествено той може и подлежи 

на промени. Предлагам само по трета точка да се премахне израза „срещу 

подпис”.  

 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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 249 
 

1. Приема График за 2009 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили, както следва: 
 

№ Месец Изготвяне и представяне на промените по 

ЗМДТ, отчетите и информациите на 

редовните заседания на Общински съвет 

– Две могили през 2009 година 

Отговаря 

1. 23.01.2009 г. 1. Отчет за дейността на Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в Община 

Две могили през 2008 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за 2008 г. 

Кмет на 

община 
  3. Информация относно работата на 

общинската администрация по 

административното обслужване на 

физическите и юридическите лица през 2008 

година 

Кмет на 

община 

    
2. 20.02.2009 г. 1. Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове и състоянието на общинския дълг 

за 2008 г в Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Приемане бюджета на Община Две 

могили за 2009 г. 

Кмет на 

община 
  3.Информация за спазването на 

транспортната схема в Община Две могили 

през 2008 година 

 

    
3. 20.03.2009 г. 1. Отчет за състоянието на обществения ред 

и противодействие на престъпността на 

територията на Община Две могили през 

2008 година 

Н-к РПУ – 

Две могили 

  2. Отчет за 2008 г., относно изпълнение на 

Общинската стратегия и Програма за 

опазване на околната среда и Общинската 

програма за управление на отпадъците, като 

част от нея. 

Кмет на 

община 

    
4. 17.04.2009 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за интеграция на малцинствата в 

Община Две могили 

Кмет на 

община 
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  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни в Община Две могили 

Кмет на 

община 

    
5. 22.05.2009 г. 1. Информация за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност футболен клуб 

„Две могили” за сезон 2008 – 2009 година 

О. Георгиев 

  2. Информация за резултатите от участието 

на Община Две могили в Проекти по 

различните оперативни програми в периода 

от ноември 2007 – април 2009 г. 

Кмет на 

община 

    
6. 19.06.2009 г. 1. Отчет за дейността на съвета и на 

неговите комисии 

Председател 

Общ. съвет 
  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за закрила на детето 2008 – 2013 

година в Община Две могили 

Кмет на 

община 

    
7. 17.07.2009 г. 1. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за първото шестмесечие 

на 2009 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на 

Община Две могили за периода юли 2008 – 

юни 2009 г. 

Обществен 

посредник 

  3. Информация за извършените проверки в 

Община Две могили по Закона за защита на 

потребителите за периода юли 2008 – юни  

2009 г.  

Кмет на 

община 

  4. Информация за дейността на финансовия 

контрольор в Община Две могили за 

периода юли 2008 – юни  2009 г. 

Кмет на 

община 

  5. Информация за състоянието на 

образованието в общинските училища, 

детските заведения и ОДК в Община Две 

могили за учебната 2009/2010 г. 

Кмет на 

община 

    
8. 21.08.2009 г. 1. Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове и състоянието на общинския дълг 

за първото шестмесечие на 2008 г в Община 

Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската  

Програмата за установяване на контрола 

върху кучешката популация на територията 

на Община Две могили, област Русе 

Кмет на 

община 
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9. 18.09.2009 г. 1. Информация за състоянието и дейността 

на Читалищата и самодейните състави в 

Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за управление на Община Две 

могили в период 2007 – 2011 година 

Кмет на 

община 

    
10. 16.10.2009 г. 1. Отчет за дейността на домашния социален 

патронаж в Община Две могили 

Кмет на 

община 
  2. Отчет за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност „Регионална 

енергийна агенция – Русе” 

 

  3. Информация за състоянието на 

общинския поземлен и горски фонд в 

Община Две могили в  периода от октомври 

2008 – септември 2009 г. 

Кмет на 

община 

    
11. 20.11.2009 г. 1. Отчет за изпълнение Плана на Кмета на 

Община Две могили за управление на 

общината в периода 2007 – 2011 година. 

Кмет на 

община 

  2. Информация за състоянието, 

обезпечеността от индивидуални средства за 

защита и готовността на Постоянната 

общинска комисия за защита на населението 

от бедствия, аварии и катастрофи в Община 

Две могили. 

Кмет на 

община 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност Спортен клуб 

по тенис на маса и бул. „Две могили”. 

Ю. 

Йорданова 

    
12. 18.12.2008 г. 1. Определяне размера на местните данъци 

за 2010 г. 

Кмет на 

община 
  2. Определяне на местните такси и цени на 

услуги за 2010 г.  

Кмет на 

община 
  3. Определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2010 г. 

Кмет на 

община 
  4. Отчет за дейността на съвета и на 

неговите комисии 

Председател 

Общ. съвет  
 

 

2. Приетият график не ограничава възможността да бъда предлагани за 

разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Задължава Кмета на Общината да запознае служителите от 

Общинската администрация с настоящото решение и организира неговото 

изпълнение. 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
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 „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 еднократна финансова помощ на Джена Бонева Николова 

с ЕГН 3509165411, живееща в град Две могили, на улица „Хан Аспарух” № 6. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка, Общинския съвет, на основание чл. 5, т. 2 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 

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 

№ 250 
 

 1. Отпуска на Джена Бонева Николова с ЕГН 3509165411, живееща в 

град Две могили, на улица „Хан Аспарух” № 6 еднократна финансова помощ 

в размер на 200 (двеста) лева, необходима и за закупуване на лекарства и 

приключване на лечението и. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчила отпуснатите и 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите и средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка Асенова 

Ангелова с ЕГН 7908015450, живееща в село Острица, на улица „Витоша” № 

9. 

 В разискванията по трета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Комисиите са разгледали 

тези молби за помощи и са гласували „За” тяхното отпускане. За съжаление 

отпускаме повече помощи за болни хора, отколкото за новородени деца. 

Предлагам да не търсим изказване, а да се приеме.  
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След приключване на разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 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 

№ 251 
 

 1. Отпуска на Дарина Асенова Ангелова с ЕГН 7908015450, живееща в 

село Острица, на улица „Витоша” № 9 еднократна финансова помощ в 

размер на 46.54 (четиридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки), 

необходима и за заплащане таксата за детска градина на детето Виктор 

Даринов Ангелов за месеците юни, юли и септември 2008 г. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателен 

документ, от които да е видно, че дължимата такса за детска градина е 

заплатена. В случай, че не представи такъв, следва да възстанови отпуснатите 

и средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Панайотов Иванов 

с ЕГН 4402245344, живеещ в град Две могили, на улица „Цар Осводобител” 

№ 45 и неговото семейство. 

 Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка, Общинският съвет, на основание чл. 5, т. 2 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 

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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 252 
 1. Отпуска на Иван Панайотов Иванов с ЕГН 4402245344, живеещ в 

град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 45 и неговото семейство 

еднократна финансова помощ в размер на 300 (триста) лева. 

 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчил отпуснатите му 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

 Членство на Община Две могили в Асоциацията на българските 

градове и региони. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Председател на това 

сдружение е Кмета на град Плевен. Голяма част от градовете, които са по 

поречието на Дунава участват в такива трансгранични проекти и получават 

помощ за тяхното изготвяне. До сега ние участвахме по меките мерки, а сега 

започваме работа по инвестиционните проекти. Нашата позиция е да 

участваме колкото е възможно в повече такива проекти. Хубавото в това е, че 

имаме такава Наредба за публично–частното сътрудничество.  

  Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 15 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация  и чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 253 
 

 1. Упълномощава Кмета на Общината - Драгомир Дамянов, в срок от 

14 (четиринадесет) дни да подаде заявление, съгласно разпоредбите на чл. 20 

и 21 от Устава на Асоциацията на българските градове и региони за членство 

на Община Две могили в същата. 

 2. Определя за представители на Община Две могили в Общото 

събрание на Асоциацията на българските градове и региони, както следва: 

 2.1. Драгомир Дамянов Драганов – Кмет на Община Две могили. 

 2.2. Байчо Петров Георгиев – Председател на Общинския съвет. 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

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

 По шеста точка от дневния ред докладва Станчо Барбуков – 

Началник на РПУ – Две могили 

 Актуализиране на местна комисия по обществен ред и сигурност. 

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

 1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам 

втора точка от решението да отпадне. Считам, че комисията следва да 

разгледа този План за взаимодействие и да ни предложи свой план за работа, 

съобразен с нашите условия.    

След приключване на разискванията по шеста точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 254 
 

 1. Актуализира състава на Комисията за „Обществен ред и сигурност в 

Община Две могили”, както следва:  

 1.1. Велико Стефанов – председател – председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

 1.2. Христо Янков – секретар – ПИ при РУ на МВР – Две могили. 

 1.3. Милко Христов – общинска администрация. 

 1.4. Айдън Карамехмедов – общински съветник. 

 1.5. Радослав Радев – председател ЗК село Баниска. 

 1.6. Стефан Димитров – зам. Директор СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

Две могили. 

 1.7. Йордан Тодоров – кмет на кметство село Острица. 
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Янков Стоянов 

с ЕГН 4901025322, живеещ в село Кацелово, на улица „Родопи” № 49. 

  Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 
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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 

№ 255 
 

 1. Отпуска на Стефан Янков Стоянов с ЕГН 4901025322, живеещ в село 

Кацелово, на улица „Родопи” № 49 еднократна финансова помощ в размер на 

300 (триста) лева, необходима за отопление, ток, вода и  закупуване на храна 

и лекарства. 

 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчил отпуснатите му 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Цанев Янков с 

ЕГН 5608175304, живеещ в град Две могили, на улица „Родопи” № 3. 

  Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 

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 

№ 256 
 

 1. Отпуска на Стоян Цанев Янков с ЕГН 5608175304, живеещ в град 

Две могили, на улица „Родопи” № 3 еднократна финансова помощ в размер 

на 200 (двеста) лева, необходима за отопление, ток, вода и  закупуване на 

храна и лекарства. 
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 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчил отпуснатите му 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петкова Генова с 

ЕГН 4504145374, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 

64. 

  В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

„Здравеопазване и социална политика” предлага да и бъдат отпуснати 200 

(двеста) лева финансова помощ, тъй като със 100 (сто) лева ще може да си 

вземе само 2 (два) кубика дърва, а това няма да и бъде достатъчно за цялата 

зима. 

 2. Петър Петров – Общински съветник: Съгласен съм да и дадем и 

200 (двеста) лева, но тя получава добра пенсия и затова нашата комисия по 

„Бюджет и финанси” е сметнала, че трябва да и бъдат отпуснати 100 (сто) 

лева финансова помощ. Отделно в решението да се запише, че тези средства 

се зават за дърва за огрев.  

След приключване на разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 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 

№ 257 
 

 1. Отпуска на Петка Петкова Генова с ЕГН 4504145374, живееща в село 

Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 64 еднократна финансова помощ в 

размер на 200 (двеста) лева, необходима и за закупуване на дърва за огрев. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателен 

документ, от които да е видно, че е закупила дърва за огрев. В случай, че не 

представи такъв, следва да възстанови отпуснатите средства. 
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 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 8 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Колева 

Лазарова с ЕГН 3210125374, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги 

Димитров” № 118. 

  В разискванията по десета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Предлагам и по тази молба да 

бъдат отпуснати сума в размер на 200 (двеста) лева финансова помощ. 

 2. Георги Малев – Кмет село Бъзовец: В молбите бях предложим да 

им се отпуснат по 200(двеста) лева, така че поддържам съветниците, които 

подкрепят предложението ми за отпускане на еднократна финансова помощ. 

След приключване на разискванията по десета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 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 

№ 258 
 

 1. Отпуска на Стоянка Колева Лазарова с ЕГН 3210125374, живееща в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 118 еднократна финансова 

помощ в размер на 200 (двеста) лева, необходима и за закупуване на дърва за 

огрев. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателен 

документ, от които да е видно, че е закупила дърва за огрев. В случай, че не 

представи такъв, следва да възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 5 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Георгиев Стоев с 

ЕГН 5108115349, живееща в град Две могили, на булевард „България” № 93. 
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 В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

 1. Велико Стефанов – Общински съветник: Познавам лично този 

човек и предлагам да му бъдат отпуснати 200(двеста) лева финансова помощ. 

 След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 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 

№ 259 
 

 1. Отпуска на Петър Георгиев Стоев с ЕГН 5108115349, живеещ в град 

Две могили, на булевард „България” № 93 еднократна финансова помощ в 

размер на 200 (двеста) лева, необходима за закупуване на лекарства и 

приключване на лечението му. 

 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчил отпуснатите му 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 5 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Утвърждаване на средства за посрещане и празнуване на Коледните и 

Новогодишни празници 2008/2009 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Една софийска фирма ни 

предложи една трайна украса, която няма да се маха. Смятам, че по този 

начин града ни ще стане по атрактивен. Ще бъдат поставени и прожектори, 

които ще осветяват Общината, читалището и паметника.   

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Комисията по „Бюджет и 

финанси” е разгледала докладната записка и предлага да бъде гласувана, така 

както е предложена. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 260 

 1. Определя необходимите средства за посрещане на Коледните и 

Новогодишни празници 2008/2009г, както следва: 
         Приложение № 1 
 

№ РАЗХОД 

 
СУМА 

І. За Коледните празници 16 500.00 лв. 

1. За украса  15 000.00 лв. 

2. За подаръци в ЦДГ,ОДК и Детски ясли 1 000.00 лв. 

3. За коледарски групи   300.00 лв. 

4. За поздравителни картички 200.00 лв. 

   

ІІ. Коледен концерт – 22.12.2008г. 1 380.00 лв. 

1. За концерт  1 000.00 лв. 

2. За озвучаване 80.00 лв. 

3. За почерпка на участниците 300.00 лв. 

   

ІІІ. За Новата 2009 година – 31.12.2008 г. 1 500.00 лв. 

1. За озвучаване    100.00 лв. 

2. За сурвакари  100.00 лв. 

3. За фойерверки             500.00 лв. 

4. За томбола               300.00 лв. 

5. Други разходи    500.00 лв. 

   

ІV. За Кметствата  3 900.00 лв. 

1. Баниска, Батишница, Бъзовец, Кацелово, 

Острица, Чилнов, Могилино, Помен, К. 

Върбовка (по 400 лв.) 

  3 600.00 лв. 

2. Широково и Пепелина (150 лв.)  300.00 лв. 

 Всичко за Коледни и Новогодишни праз –

ници за 2008 / 2009 година 

23 280.00 лв. 

   

 2. Общински съвет възлага на кмета на Общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на Решението. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Определяне на продажна цена на дърва за огрев останали след 

задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: През месец септември е 

извършена такава сеч, но има още дърва, които са изсечени и трябва да бъдат 

извозени. Нуждите от дърва на общинските и обществени учреждения са 

задоволени и за това предлагаме на гражданите, които желаят дърва, да си 

закупят. Смятам, че цената е нормална.  

 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 53, ал. 

2, т. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местна 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 

№ 261 
 

 1. Дава съгласие да се извърши продажба на остатъка от добитата 

дървесина. 

 2. Определя продажна цена на дърва за огрев в размер на 45.00 

(четиридесет и пет) лева на пространствен кубичен метър с включени 

разходи по добива и транспортиране до мястото на живеене. 

 3. Продажбата на добитата дървесина да се извърши на желаещите с 

постоянен адрес с. Батишница. При липса на желаещи в населеното място, 

продажбата да се извърши на хора с постоянен адрес в чертите на Община 

Две могили. 

 4. Упълномощава Кмета на Общината – Драгомир Дамянов, да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на 

Общински съвет – 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: 

 Замяна на земеделска земя – частна общинска собственост с земеделска 

земя – собственост на граждани. 

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

който се намира под работилница на Ариф Ахмедов. Човекът иска да строи. 

Срещу тези 2 (два) декара, той предлага 13 (тринадесет) декара земеделска 

земя в село Пепелина. Считам, че замяната, е в интерес на Общината. 

  В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 
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 1. Енчо Петров – Общински съветник: Този човек вече няколко пъти 

е искал тази замяна и аз съм съгласен да се направи. Аз съм „За” и предлагам 

на Общинските съветници да гласуват. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам 

решението ни да придобие следния вид: 

1. Община Две могили, представлявана от Кмета на Общината, да 

прехвърли на Ариф Райфов Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две 

могили, област Русе, на улица “Генерал Гурко” № 35, правото на собственост 

върху притежания от нея имот – частна общинска собственост по Акт № 

1065 от 12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Друга 

селскостопанска територия с площ от 2.000 (два декара и нула) квадратни 

метра, четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляваща 

имот № 000282 (двеста осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста 

шестдесет 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 № 000283 – пасище, мера на земи по член 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 000221 – жилищна територия Община Две могили, област 

Русе. 

 При данъчна оценка на имота в размер на 232.20 (двеста тридесет и два 

лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в размер 

на 14 000.00 (четиринадесет хиляди лева и нула стотинки). 

2. В замяна на прехвърления и описан в точка 1 имот, Ариф Райфов 

Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две могили, област Русе, на 

улица “Генерал Гурко” № 35, да прехвърли на Община Две могили, 

представлявана от Кмета на Общината, правото на собственост на 

притежаваните от него, както следва: 

 2.1. НИВА с площ от 10.001 (петнадесет декара седемстотин 

четиридесет и девет квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “КАТРАНДЖИЯ”, 

съставляваща имот № 064028 (шестдесет и четири хиляди и двадесет и осем), 

парцел 28 (двадесет и осем) от масив 64 (шестдесет и четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе, при граници и 

съседи: ИМОТ № 064022 – нива наследници на Стоян Кънев Драганов, имот 

№ 116001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили, 

област Русе, имот № 064029 – нива на Марин Димитров Стоянов и имот № 

114001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили, 

област Русе. 

При данъчна оценка на имота в размер на 774.10 (седемстотин 

седемдесет и четири лева и десет стотинки), одобрява пазарната оценка на 

този имот в размер на 14 001.00 (четиринадесет хиляди и един лева и нула 

стотинки). 

2.2. НИВА с площ от 2.985 (два декара деветстотин осемдесет и пет 

квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, съставляваща имот № 093029 

(деветдесет и три хиляди и двадесет и девет), парцел 29 (двадесет и девет) от 
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масив 93 (деветдесет и три) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община 

Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 093024 – нива 

наследници на Руси Богданов Ганев, имот № 093018 – нива наследници на 

Велю Йорданов Ангелов, имот № 093017 – нива наследници на Тодор 

Тодоров Петров, имот № 093022 – нива наследници на Къню Иванов 

Киряков и имот № 117001 – полски път на Кметство от село Пепелина, 

община Две могили, област Русе.  

При данъчна оценка на имота в размер на 174.60 (сто седемдесет и 

четири лева и шестдесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в 

размер на 896.00 (осемстотин деветдесет и шест лева и нула стотинки). 

 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. Сключване на договор за замяна на описаните имоти в настоящото 

решение. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 40 от Закона за общинската 

собственост, чл. 36 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл. 32, ал. 7 

от Наредба №7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, 

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 262 
 

1. Община Две могили, представлявана от Кмета на Общината, да 

прехвърли на Ариф Райфов Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две 

могили, област Русе, на улица “Генерал Гурко” № 35, правото на собственост 

върху притежания от нея имот – частна общинска собственост по Акт № 

1065 от 12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Друга 

селскостопанска територия с площ от 2.000 (два декара и нула) квадратни 

метра, четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляваща 

имот № 000282 (двеста осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста 

шестдесет 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 № 000283 – пасище, мера на земи по член 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 000221 – жилищна територия Община Две могили, област 

Русе. 

 При данъчна оценка на имота в размер на 232.20 (двеста тридесет и два 

лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в размер 

на 14 000.00 (четиринадесет хиляди лева и нула стотинки). 
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2. В замяна на прехвърления и описан в точка 1 имот, Ариф Райфов 

Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две могили, област Русе, на 

улица “Генерал Гурко” № 35, да прехвърли на Община Две могили, 

представлявана от Кмета на Общината, правото на собственост на 

притежаваните от него, както следва: 

 2.1. НИВА с площ от 10.001 (петнадесет декара седемстотин 

четиридесет и девет квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “КАТРАНДЖИЯ”, 

съставляваща имот № 064028 (шестдесет и четири хиляди и двадесет и осем), 

парцел 28 (двадесет и осем) от масив 64 (шестдесет и четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе, при граници и 

съседи: ИМОТ № 064022 – нива наследници на Стоян Кънев Драганов, имот 

№ 116001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили, 

област Русе, имот № 064029 – нива на Марин Димитров Стоянов и имот № 

114001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили, 

област Русе. 

При данъчна оценка на имота в размер на 774.10 (седемстотин 

седемдесет и четири лева и десет стотинки), одобрява пазарната оценка на 

този имот в размер на 14 001.00 (четиринадесет хиляди и един лева и нула 

стотинки). 

2.2. НИВА с площ от 2.985 (два декара деветстотин осемдесет и пет 

квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, съставляваща имот № 093029 

(деветдесет и три хиляди и двадесет и девет), парцел 29 (двадесет и девет) от 

масив 93 (деветдесет и три) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община 

Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 093024 – нива 

наследници на Руси Богданов Ганев, имот № 093018 – нива наследници на 

Велю Йорданов Ангелов, имот № 093017 – нива наследници на Тодор 

Тодоров Петров, имот № 093022 – нива наследници на Къню Иванов 

Киряков и имот № 117001 – полски път на Кметство от село Пепелина, 

община Две могили, област Русе.  

При данъчна оценка на имота в размер на 174.60 (сто седемдесет и 

четири лева и шестдесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в 

размер на 896.00 (осемстотин деветдесет и шест лева и нула стотинки). 

 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. Сключване на договор за замяна на описаните имоти в настоящото 

решение. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 2 гласа 
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По петнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Изменение на решение № 243 взето на заседание на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 и Решение № 247 взето на заседание 

на Общински съвет Две могили с Протокол № 23/07.11.2008 г., Решение № 

242 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 

22/17.10.2008 г. и Решение № 246 взето на заседание на Общински съвет Две 

могили с Протокол № 23/07.11.2008 г. поради промяна номерацията на път 

IV -20222 от километър 0+000 до километър 7+900 от село Широково до 

разклона на с. Баниска-Бъзовец-Чилнов и път IV-51021 от километър 30+100 

до километър 34+400 разклона с. Баниска-Бъзовец-Чилнов през с. Бъзовец до 

границата със землището на с. Батишница във връзка с кандидатстването на 

Община Две могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321-

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Понеже сме взели веднъж 

решенията, но те са по старата сигнатура. Затова трябва сега да ги изменим 

по новата. Отделно, проектите трябва да бъдат преработени.  

 Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

2 от  Закона за местното самоуправление и местна 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 

№ 263 
 

 1. Решение № 243 взето на заседание на Общински съвет –Две могили с 

Протокол № 22/17.10.2008год. и Решение № 247 взето на заседание на 

Общински съвет –Две могили с Протокол № 23/07.11.2008год., се изменят 

така: вместо път IV-20222 от километър 0+000 до километър 7+900 /от село 

Широково до разклона за село Баниска-Бъзовец-Чилнов/ заменя се с: RSE 

1082 (III-5001, Две могили-Острица/Широково –Баниска) 

2. Решение № 242 взето на заседание на Общински съвет –Две могили с 

Протокол № 22/17.10.2008год. и Решение № 246 взето на заседание на 

Общински съвет –Две могили с Протокол № 23/07.11.2008год., се изменя 

така: вместо път IV-51021 от километър 30+100 до километър 34+400 / 

заменя се с RSE 1005 (I-5 Обретеник-Бяла-граница общини (Борово-Две 

могили) Батишница-Бъзовец-(RSE 1082 ) от км. 8+000 до км. 12+300. 

 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По шестнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Допълнение към решение № 203 взето на заседание на Общински съвет 

– Две могили с Протокол № 17/13.08.2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Кооперациите, които са 

ползвали проектните земеделски пътища на територията на общината са си 

изплатили дължимите суми. С тази сума, която имаме, предлагам да се 

закупят контейнери. Средствата за тяхното закупуване са в наличност в 

бюджета, но трябва решение за да може да ги ползваме.   

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета 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 Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 264 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем в размер на 305 000 

(триста и пет хиляди лева) на „Черни лом 2008” ЕООД град Две могили от 

собствени общински приходи, в това число 55 000 лева от постъпилите в 

набирателна сметка на Общината от ползватели на проектни земеделски 

пътища на територията на общината. С тях да бъдат закупени контейнери и 

първи ред на списъка на машини и съоръжения, необходими на „Черни Лом 

2008” ЕООД град Две могили в Приложение № 1, цената става 91 000 лева 

(Деветдесет и една хиляди лева). 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Боянка Няголова 

Ангелова с ЕГН 5310315432, живееща в село Бъзовец, улица „Девети 

септември” № 1. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Във връзка с  провежданите 

събрания, на едно от тях  в село Бъзовец ни направи голям впечатление една 

жена, която е от селото. Тя е бивша учителка и не получава никакви помощи. 

В момента няма ток и вода. Смятам, че трябва да и подадем ръка и да 

помогнем. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Аз познавам тази жена 

добре, тя е вдовица и предлагам на Общинските съветници да удовлетворим 

молбата й. 
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 2. Велико Стефанов – Общински съветник: Аз също познавам тази 

жена и предлагам да й отпуснем еднократна финансова помощ.   

След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 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 

№ 265 
 

 1. Отпуска на Боянка Няголова Ангелова с ЕГН 5310315432, живееща в 

село Бъзовец, улица „Девети септември” № 1 еднократна финансова помощ в 

размер на 200 (двеста) лева, необходими й за издръжка.  

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчила отпуснатите и 

средства. В случай на извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 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: 

 Приемане на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на 

Община Две могили, област Русе – първо четене. 

  В разискванията по осемнадесета точка взеха  участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Смятам, че тази Наредба е 

по опростена от предходната. В нея са обхванати всички необходими раздели 

и предлагам да я гласуваме на първо четене. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Предлагам: чл. 11, ал. 3 

да се допълни с „празници на населените места”, като стане (сватби, 

кръщенета, абитуриентски балове, празници на населените места и други) И 

чл. 14, ал. 3, във второто изречение да се допълни, с „ и разрешение от кмета 

на населеното место”, като стане: „В този случай видът на стоките и местата 

за търговия се определят със заповед на кмета на общината и разрешение от 

кмета на населеното място”.  

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 
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от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 266 
 

 1. Приема на първо четене Наредба № 2 за търговката дейност на 

територията на Община Две могили, Област Русе, с направените две 

предложения за допълнението и от Кмета на Общината. 
 

 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: 

Приемане на 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 – 

първо четене. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: До края на годината ще 

получим 1 800 кофи, които са по проекта на ПУДООС. Те ще бъдат 

безплатни за гражданите и ще  трябва да ги съхраняват добре. Тези 

допълнителни кофи и контейнери ще бъдат разположени на територията на 

цялата Община. Увеличаваме 2,5 пъти повече контейнерите на територията 

на Общината. При новата план – сметка увеличението ще бъде 50 %. С една 

машина ние не можем да обслужваме всички и поради тази причина сме 

поръчали още една по малка машина за по-тесните улички, за да можем да 

извършваме по качествено сметосъбирането и сметоизвозването. Ако не се 

изразходят всички пари от безлихвения заем, те остават за неговото 

погасяване. Таксите, които трябва да заплащаме са за събиране, извозване и 

транспортиране до депото за битовите отпадъци. Разходите са доста големи.

 За нас реално процента, който трябва да приемем е 8,7%. Затова 

предлагам той да е 7%, за да можем да се застраховаме при евентуалното 

увеличение на данъчните оценки. За сега все още няма решение в Закона за 

увеличаване на данъчната оценка. Отделно в тази такса предвиждаме още 3 

алинеи. При алинея 4 да се освобождават от плащане на такса  за 

сметосъбиране и сметоизвозване лица, които притежават дворно място без 

постройка. При което те трябва да подадат декларация до 31.12.2008 година в 

Общината. Алинея 5 гласи, че декларациите по ал. 4 се приемат и завеждат в 

отделен регистър на Общината. Декларацията се приема при положение, че 

всички наследниците са положили своя подпис. По алинея 6 се извършват 

проверки в течение на годината и при констатирано ползване на недвижимия 

имот, таксата се събира в годишен  размер определена пропорционално 

върху данъчната оценка на имота.   
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 По другите такси и услуги горе-долу сме ги запазили същите, но сме 

добавили където има възможност – експресната услуга, която ще бъде на по-

висока цена. Така гражданите ще могат веднага да получат желания от тях 

документ. Предлагам чл. 49, т. 4 да отпадне, а по т. 3 туристическата такса за 

група над 10 човека да е 5.00 лева на човек. Моето предложение е Наредбата 

да влезе в сила от 01.01.2009 година. 

 В разисквания по деветнадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Доволен съм от отговорите 

на Кмета. Ние заделяме пари от бюджета за да допълним разходите. Смятам, 

че разходите ще бъдат повече от приходите при сметосъбирането и 

сметоизвозването. Предлагам да приемем промените на таксите. Бих искал в 

края на годината да ни предоставите справка, колко пари са събрани от 

сметоизвозването  и сметосъбирането и колко пари са похарчени за това за 

2008 година. Спрямо експресната поръчка има малки увеличения. Относно 

детските градини и там има малко увеличение от 30.00 лева на 36.00 лева. В 

XIII раздел в точка 6 на член 57 е 9 1.00 лев. Аз съм „За”, но дали е 

законосъобразно това предложение и дали е целесъобразно да се вземе този 

лев. Ефекта ще е добър, но ако кооперациите кажат, че няма да плащат, как 

ще бъде заставени да платят. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: По 

инициатива на кооперациите съвместно с РПУ през октомври месец 

проведохме срещи по този въпрос. Иван Андреев и Георги Великов 

направиха вече своите вноски. Те предложиха да се  направи споразумителен 

протокол. По този начин с него се задължават до края на месец декември 

2008 година да внесат 49 000 лева. Срещу това ще назначим двама или трима 

души общинска охрана. Много от животновъдите не спазват правилата и 

влизат в засетите ниви. Такива споразумения трябва да се сключат и с 

другите кооперации. Съвместно с РПУ ще можем да правим проверки. 

 3. Петър Петров – Общински съветник: Доволен съм от отговорите. 

Не ми харесва цената за издаване на данъчна оценка, но ще гласувам. 

 4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Данъчната 

оценка е същата, каквато е и по старата Наредба № 5. Има само промяна за 

експресната услуга, която смятам, че е нормална.  

 Предлагам да се промени чл.13, ал. 2, който да доби следния вид: 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 1 

от Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 2 

от Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 2 

от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на 

§ 1, т. 1 от ДР на ЗМДТ 

5,5 % върху 

отчетната 

стойност на 

активите 

1,0 % върху 

отчетната 

стойност на 

активите 

2,5 % върху 

отчетната 

стойност на 

активите 

2. За имотите на жителите в 

град Две могили 

3,5 % върху   

данъчната 

оценка 

1,0 % върху 

данъчната 

оценка 

2,5 % върху 

данъчната 

оценка 

3. За имотите на жителите в 

селата Батишница, Бъзовец, 

Чилнов, Баниска, Помен, 

3,5 % върху 

данъчната 

оценка 

1,0 % върху 

данъчната 

оценка 

2,5 % върху 

данъчната 

оценка 
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Могилино, Кацелово, Каран 

Върбовка,Острица,Широко

во,Пепелина 
 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 267 
 

 1. Приема на първо четене Наредба № 5 за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 

Област Русе, с направените предложения за допълнението и от Кмета на 

Общината. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По двадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под 

наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе – второ четене. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Подкрепям представените 

предложения за допълнение на Наредбата и предлагам на общинските 

съветници да я приемат. 

 В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Наредбата е съобразена със 

Закона за общинската собственост и предлагам да я приемем. 

 2. Микерям Адям – Общински съветник: Допусната е техническа 

грешка в член 29. На ред 11, в  първа зона цената трябва да е 4.00 лева, а във 

втора зона да е 3.00 лева. В предложението е обратно. 

 3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 3.1. Имате ли други предложения за изменение на първа глава от 

наредбата: Общи положения? – няма. 

3.2. Имате ли други предложения за изменение на втора глава от 

наредбата: Придобиване на имоти и вещи – общинска собственост? – няма. 

3.3. Имате ли други предложения за изменение на трета глава от 

наредбата: Управление на общинска собственост? – няма. 
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3.4. Имате ли други предложения за изменение на четвърта глава от 

наредбата: Разпореждане с общински имоти и движими вещи? – няма. 

3.5. Имате ли други предложения за изменение на пета глава от 

наредбата: Стопанисване и управление на земи от общинския поземлен и 

остатъчен фонд? – няма. 

3.6. Имате ли други предложения за изменение на шеста глава от 

наредбата: Стопанисване и управление на общинския горски фонд? – няма. 

3.7. Имате ли други предложения за изменение на седма глава от 

наредбата: Право на преминаване през общински имот? – няма. 

3.8. Имате ли други предложения за изменение на осма глава от 

наредбата: Ред и условия за провеждане на търгове и конкурси при 

разпореждане с общински имоти и движими вещи и представяне на 

общинска собственост под наем? – няма. 

3.9. Имате ли други предложения за изменение на девета глава от 

наредбата: Административно-наказателни разпоредби? – няма. 

 3.10. Имате ли други предложения за изменение на десета глава от 

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма  

След приключване на разискванията по двадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 268 
 

 1. Приема на второ четене Наредба № 7 за реда за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, с направените предложения 

за допълнението и от Кмета на Общината, която влиза в сила от 01.12.2008 г.   
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Уважаеми 

общински съветници, тъй като по Наредба № 2 и Наредба № 5, не бяха 

направени съществени предложения за тяхното изменение, ви предлагам 

същите да бъдат разгледани на второ четене днес и приети.  Наредба № 2 и 

чл. 18, ал. 4 – 6 от Наредба № 5 предлагам да влязат в сила от 01.12.2008 г., а 

останалата част от наредбата – от 01.01.2009 г. 

 Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Чл. 99, ал. 2 от 

Правилника ни допуска по изключение две гласувания за приемане на 

наредба да се проведат в едно заседание. Такъв е случаят с разгледаните днес 
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две наредба на първо четене. Предлагам ви да гласуваме, същите да бъдат 

разгледани днес на второ четене. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, 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 

№ 269 
 

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

следва:  

 1.1. Наредба № 2 за търговката дейност на територията на Община Две 

могили, Област Русе. 

 1.2. Наредба № 5 за определянето и администратирането на местните 

такси и цени на услугите, предоставени на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, Област Русе. 

 2. Определя същите да бъдат разгледани като т. 21 и 22 от дневния ред, 

а т. 21 – да стане т. 23. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и първа от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на 

Община Две могили, област Русе – второ четене. 

 Разисквания по двадесет и първа точка нямаше: 

 Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 1. Имате ли други предложения за изменение на първа глава от 

наредбата: Общи положения? – няма. 

2. Имате ли други предложения за изменение на втора глава от 

наредбата: Извършване на търговска дейност в стационарни и преместваеми 

обекти на територията на Община Две могили? – няма. 

3. Имате ли други предложения за изменение на трета глава от 

наредбата: Извършване на търговска дейност на открито върху терени 

общинска собственост? – няма. 

4. Имате ли други предложения за изменение на четвърта глава от 

наредбата: Забранителни разпоредби? – няма. 

5. Имате ли други предложения за изменение на пета глава от 

наредбата: Административно-наказателни разпоредби? – няма. 

 6. Имате ли други предложения за изменение на шеста глава от 

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма  

След приключване на разискванията по двадесет и първа точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 270 
 

 1. Приема на второ четене Наредба № 2 за търговката дейност на 

територията на Община Две могили, Област Русе, която влиза в сила от 

01.12.2008 г. 
 

 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: 

Приемане на 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 – 

първо четене. 

 Разисквания по двадесет и втора точка нямаше: 

 Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 1. Имате ли други предложения за изменение на първа глава от 

наредбата: Общи положения? – няма. 

2. Имате ли други предложения за изменение на втора глава от 

наредбата: Такса „Битови отпадъци”? – няма. 

3. Имате ли други предложения за изменение на трета глава от 

наредбата: Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични 

платна, панаири и терени с друго предназначение? – няма. 

4. Имате ли други предложения за изменение на четвърта глава от 

наредбата: Такси за детски ясли, детски градини и общински социални 

услуги? – няма. 

 5. Имате ли други предложения за изменение на пета глава от 

наредбата: Такси за технически услуги? – няма. 

6. Имате ли други предложения за изменение на шеста глава от 

наредбата: Такса административни услуги? – няма. 

7. Имате ли други предложения за изменение на седма глава от 

наредбата: Такса за обредна дейност? – няма. 

8. Имате ли други предложения за изменение на осма глава от 

наредбата: Туристическа такса? – няма. 

 9. Имате ли други предложения за изменение на девета глава от 

наредбата: Рекламна такса? – няма. 

10. Имате ли други предложения за изменение на десета глава от 

наредбата: Такса за притежаване на куче? – няма. 
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11. Имате ли други предложения за изменение на единадесета глава от 

наредбата: Такса за общинска собственост? – няма. 

12. Имате ли други предложения за изменение на дванадесета глава от 

наредбата: Такса за удостоверения и разрешителни за търговска дейност? – 

няма. 

 13. Имате ли други предложения за изменение на тринадесета глава от 

наредбата: Такса за животновъдство, земеделие, гори и транспорт? – няма. 

14. Имате ли други предложения за изменение на четиринадесета глава 

от наредбата: Такса за общински архив? – няма. 

15. Имате ли други предложения за изменение на петнадесета глава от 

наредбата: Други местни такси? – няма. 

16. Имате ли други предложения за изменение на шестнадесета глава 

от наредбата: Административно-наказателни разпоредби? – няма. 

17. Имате ли други предложения за изменение на седемнадесета глава 

от наредбата: Допълнителни разпоредби? – няма. 

 18. Имате ли други предложения за изменение на осемнадесета глава от 

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма  

След приключване на разискванията по двадесет и втора точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 271 
 

 1. Приема на второ четене Наредба № 5 за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 

Област Русе, която влиза в сила от 01.01.2009 г., с изключение на чл. 18, ал. 4 

– 6, който влиза в сила от 01.12.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 
 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и четвърто заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


