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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 
 

№ 25 
 

Днес, 19 декември 2008 година, в 13.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в зала № 13, започна двадесет и петото заседание на Общински 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев.  

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: 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 е постъпила една докладна, която се 

налага да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна с вх. № 501/ 

27.12.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили, относно: 

Участие на Община Две могили по ОП ”Околна среда” с проект „Защитена 

местност Орлова чука – къщата на прилепите”. Той посочи, че срока за 

подаване на проектни предложения по тази Оперативна програма е 

15.01.2009 г., а следващото редовно заседание на съвета, ще се проведе на 

23.01.2009 г. Председателят на Общинския съвет предложи тя да стане 

съответно точка т. 36 по дневния ред, а т. 36 – да стане т. 37.  

 Драгомир Дамянов – кмет на Община Две могили: Искам да оттегля 

Докладната си записка с вх. № 477/11.12.2008 година, относно: Закриване на 

филиал на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, коя то е т. 17 от 

дневния ред. Запазвам си обаче правото, ако не настъпят съществени 

промени в броя на децата, които посещават градината, да я внеса отново за 

разглеждане в някое от следващите заседания на съвета. След насрочването 

на тази сесия, проведох няколко разговора с Кмета на Кметство село 

Кацелово по въпроса за филиала. Разбирам неговата позиция, да не се 

закрива, но не може да си позволим да поддържаме пет човека персонал, 

които да се грижат ежедневно за осем – девет деца. Имам неговото уверение, 

че още няколко деца, на които в момента се правят необходимите 

изследвания, в близките дни ще започнат да я посещават. Да се надяваме, че 

поне броя на децата ще нарасне на 15.       

Други предложение за изменение или допълнение на проекта за дневен 

ред не бяха направени. 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет – Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 2. Отпускане на Анелия Методиева Димитрова с ЕГН 7406185491, 

живееща в град Две могили, на улица „Георги Кирков” № 18 на 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Магдалена 

Мирославова Димитрова, родена на 10.11.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет

 3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Ибраимов 

Хасанов с ЕГН 6007275443, живееща в село Чилнов, на улица „Никола 

Вапцаров” № 15. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Отпускане на Севил Наджиева Ахмедова с ЕГН 8309305032, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Емирджан Ерджанов 

Мехмедов, роден на 16.07.2008 г. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 5. Изменение на Решение № 124, взето на заседание на Общински 

съвет с Протокол № 12/ 23.05.2008 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Откриване на набирателна сметка на Община Две могили в 

евро.  

  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. Разширение на гробищен парк (християнски) в град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ (награда) на 

Надежда Стоянова Ангелова с ЕГН 6911015412 и Надежда Ангелова 

Недялкова с ЕГН 5803035396, двете учителки в ЦДГ „Кирил Методий” – 

Две могили. 

  Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник  

 11. Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода от 12.05.2008 г. до 12.11.2008 г.  

 12. Върнато за ново разглеждане наше Решение № 262 по Протокол 

№ 24/21.11.2008 година. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 13. Отпускане на Айлян Сюлейманова Мюймюнова с ЕГН 

7906085459, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 190 

на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Мелиса 

Метинова Мустафова, родена на 16.11.2008 г. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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 14. Отпускане на Веселина Недкова Атанасова с ЕГН 8604025390 

живееща в село Бъзовец, на улица „Никола Обретенов” № 2 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Александър 

Василев Иванов, роден на 16.11.2008 г.  

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 15. Отпускане на Дария Иванова Станева с ЕГН 8308155350, 

живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 13 на 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Радостин 

Пламенов Станев, роден на 28.11.2008 г. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 16. Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Минчев 

Цанев с ЕГН 5201195388, живеещ в град Две могили, на улица „Стефан 

Караджа” № 9. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 17. Приемане на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността  и чистотата на територията 

на Община Две могили, Област Русе – първо четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 18. Допълнение на Решение на Общински съвет № 89 от 07.03.2008 

г. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 19. Приемане на Наредба № 14 за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на Община Две могили, област Русе 

Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 20. Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване 

на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част 

от капитала на търговските дружества на Община Две могили, Област 

Русе. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 21. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от 

договор за наем № 16/20.03.2000 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 22. Опрощаване н задължения, произтичащи от договор за наем № 

23/02.10.2000 година на Йорданка Георгиева Илиева от град Русе, 

община Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 23. Опрощаване н задължения, произтичащи от договор за наем № 

24/20.03.2000 година на Соня Малчева Жекова от град Русе, община 

Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 24. Опрощаване н задължения, произтичащи от договор за наем № 

112/01.02.2001 година на Мустафа Асанов Мустафов от село Чилнов, 

община Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  
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 25. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от 

договор за наем № 134/06.03.2001 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 26. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на помещение в село Баниска, произтичащ от договор за наем 

№ 170/15.01.2002 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 27. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на помещение в село Могилино, произтичащ от договор за 

наем № 175/17.01.2001 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 28. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от 

договор за наем № 200/01.04.2002 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 29. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател на Рибарници в землището на село Острица, произтичащ от 

договор за наем № 207/06.11.2002 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 30. Предложение за отписване на несъбираеми вземания от 

наемател ЕТ „Ирен-Сашо Ангелов” град Русе, на тротоарна площ село 

Бъзовец, произтичащ от договор за наем № 223/07.05.2003 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 31. Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2009 г. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 32. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Две могили, приета с 

решение на Общински съвет № 74 от 01.02.2008. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

33. Увеличаване капитала на търговското дружество „Черни Лом 

2008” – ЕООД град Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 34. Върнато за ново разглеждане наше Решение № 271 по Протокол 

№ 24/21.11.2008 година. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 35. Участие на Община Две могили по ОП ”Околна среда” с проект 

„Защитена местност Орлова чука – къщата на прилепите”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

  Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет – Две могили. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

  1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: В тази 

Докладна е сбъркано основанието на което се иска от нас да вземем това 

решение. Считам, че то трябва да бъде формулирано така: Общинският съвет, 

на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 

ПМС № 72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр. 11 10.02.1987 г. … изм. бр. 2 от 

08.01.2008 г.,  в сила от 01.01.2008 г.  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 Общински съвет 

Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие ….  

След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр. 11 10.02.1987 г. 

… изм. бр. 2 от 08.01.2008 г.,  в сила от 01.01.2008 г.  във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23, 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 Общински съвет Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 272 
 

 1. Одобрява направените разходи за командировки за третото 

тримесечие на 2008 г на: 

1.1. Кмета на общината в размер на 337,92 лева както следва: 

– Заповед №1/03.07.08 г.   – 23,96 лв. 

– Заповед №2/10.07.08 г.   – 23,96 лв. 

– РКО №1127/30.07.08 г.   – 60,00 лв. 

– РКО №1126/30.07.08 г.   – 30,00 лв. 

– РКО №1128/30.07.08 г.   – 20,00 лв. 

– РКО №1214/19.08.08 г.   – 20,00 лв. 

– РКО №1239/27.08.08 г.   – 20,00 лв. 

– РКО №1307/09.09.08 г.   – 40,00 лв. 

– РКО №1374/26.09.08 г.            – 80,00 лв. 

  – РКО №1414/30.09.08 г.            – 20,00 лв. 

 1.2. Председател Общински съвет в размер на 331,74 лева както следва: 

– Заповед №494а/10.07.08 г.   – 47,92 лв. 

– РКО №560/13.08.08 г.   – 273,82 лв. 

  – РКО №1211/18.08.08 г.   – 10,00 лв. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
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 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на Анелия Методиева Димитрова с ЕГН 7406185491, 

живееща в град Две могили, на улица „Георги Кирков” № 18 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Магдалена Мирославова 

Димитрова, родена на 10.11.2008 г. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

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

финанси” са разгледали всички молби за помощи и са гласували „За” тяхното 

отпускане.  

След приключване разискванията по втора точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 

т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ 

при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 

могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, 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 

№ 273 
 

1. Отпуска на Анелия Методиева Димитрова с ЕГН 7406185491, 

живееща в град Две могили, на улица „Георги Кирков” № 18, еднократна 

финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ 

дете –  Магдалена Мирославова Димитрова, родена на 10.11.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 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 Ахмед Ибраимов 

Хасанов с ЕГН 6007275443, живееща в село Чилнов, на улица „Никола 

Вапцаров” № 15. 

  Разискванията по трета точка нямаше. 
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 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 

№ 274 
 

 1.  Отпуска на Ахмед Ибраимов Хасанов с ЕГН 6007275443, живеещ в 

село Чилнов, на улица „Никола Й. Вапцаров” № 15 еднократна финансова 

помощ в размер на 300 (триста) лева, необходима за продължаване 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 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет  

 Отпускане на Севил Наджиева Ахмедова с ЕГН 8309305032, живееща в 

село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Емирджан Ерджанов Мехмедов, роден на 

16.07.2008 г. 

 Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 По четвърта точка, Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 

във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба 

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

№ 275 
 

 1. Отпуска на Севил Наджиева Ахмедова с ЕГН 8309305032, живееща в 

село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82 еднократна финансова помощ в 

размер на 50 (петдесет) лева за раждане на първо дете – Емирджан Ерджанов 

Мехмедов, роден на 16.07.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

 Изменение на Решение № 124, взето на заседание на Общински съвет с 

Протокол № 12/ 23.05.2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Понеже досега нямаме 

такава Наредба за търговските дружества с общинско участие, а едва на 

настоящата сесия, ще се предложи за разглеждане на първо четене, по тази 

причина, предлагам да удължим срока за провеждане конкурса на управител 

на фирма „Черни Лом 2008” ЕООД.  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 

27, ал. 3 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 

№ 276 
 

 1. Изменя т. 4 от свое Решение № 124, взето на заседание на Общински 

съвет –  Две могили с Протокол № 12/23.05.2008г., като удължава срока за 

подготовка, обявяване и провеждане на конкурс за управител до 30.06.2009 г. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да удължи срока на 

временния договор за възлагане на управлението на „Черни Лом 2008” ЕООД 

с Александър Иванов Иванов до провеждане на конкурс за управител. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Откриване на набирателна сметка на Община Две могили в евро. 

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 
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 1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: В тази 

Докладна също считам, че е сбъркано основанието на което се иска от нас да 

вземем това решение. Отделно, че самото изписване е ясно според мен, само 

на този, който е подготвил тази Докладна. Затова ви предлагам основанието, 

на което вземем това решение да бъде: т. 32 и 35 от БДС – 11 (9100 – 0039 от 

12.04.2001 г.) от 09.04.2001 г., относно банковото обслужване на бюджетните 

организации, издаден от Министерството на финансите и Българска народна 

банка във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 ….. 

 След приключване разискванията по шеста точка, Общинският 

съвет, на основание т. 32 и 35 от БДС – 11 (9100 – 0039 от 12.04.2001 г.) от 

09.04.2001 г., относно банковото обслужване на бюджетните организации, 

издаден от Министерството на финансите и Българска народна банка 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 

№ 277 
 

 1. Дава съгласие за откриването на банкова набирателна сметка в евро 

на името на Общината за постъпване на чужди средства от съвместни 

проекти и програми със страни от Европейския съюз. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 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 разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Не разбирам, 

след като вече сме приемали такива решения и сме възприели в тях 

определен начин за изписване на решението, след като съм разговарял 

нееднократно с Йорданка Тодорова, защо отново ни се предлагат решения от 

стария вид. Отделно, в първото решение, от нас се „предлага”, а във второто 

– „одобрява” пазарна цена. Предлагам и по двете докладни да приемем 

решения във вида, в който сме приемали до момента.  

След приключване разискванията 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. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 
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ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост н Община Две 

могили, област Русе, приета с Решение № 268 по Протокол № 

24/21.11.2008 г., 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 

№ 278 
 

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

общинска собственост по Акт № 1276 от 2008 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VII – 94 (римско седем, тире, 

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

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

имот VІІІ – 97 (римско осем, тире, арабско деветдесет и седем), имот ІХ – 97 

(римско девет, тире, арабско деветдесет и седем), имот Х – 97 (римско десет, 

тире, арабско деветдесет и седем), имот ХІ – 97 (римско единадесет, тире, 

арабско деветдесет и седем) и VI – 94 (римско шест, тире, арабско деведесет 

и четири), състоящ се от незастроено дворно място с площ от 720 

(седемстотин и двадесет) квадратни метра, находящ се в град Две могили, на 

улица „Мусала” № 1. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 983.60 (хиляда 

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

му оценка в размер на 4 680.00 (четири хиляди шестстотин и осемдесет 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 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 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. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е по предложение на 

Кмета на село Помен, тъй като имало заявен интерес към този имот. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
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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. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

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

предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост н Община Две могили, област Русе, приета с 

Решение № 268 по Протокол № 24/21.11.2008 г., 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 

№ 279 
 

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

общинска собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 177 (римско четири, 

тире, арабско сто седемдесет и седем), в квартал 25 (двадесет и пет) по 

устройствения план на село Помен, община Две могили, област Русе, при 

граници: улица, V – 178 (римско пет, тире, арабско сто седемдесет и осем, 

имот ІІ – 176 (римско две, тире, арабско сто седемдесет и шест), имот Х – 176 

(римско десет, тире, арабско сто седемдесет и шест и имот ІІІ – 175 (римско 

три, тире, арабско сто седемдесет и пет), състоящ се от дворно място с площ 

от 800 (осемстотин) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 

г. двуетажна масивна сграда (“Жилище за специалисти”) със застроена площ 

130 (сто и тридесет) квадратни метра, находящ се в село Помен, община Две 

могили на улица „Еделвайс” № 1. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 5 556.00 (пет хиляди 

петстотин петдесет и шест лева и нула стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 34 360.00 (тридесет и четири хиляди триста и шестдесет 

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 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По девета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили: 
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 Разширение на гробищен парк (християнски) в град Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Гробищният парк трябва да 

бъде разширен, тъй като в момента има място за не повече от 500 гроба. 

Затова сега започваме тази процедура, която ще отнеме поне една година, 

докато получим необходимите разрешения за това разширение. По тази 

причина, засега сме заградили само терена, но той не може да се ползва за 

гробове в момента. Освен това площа е увеличена от 15 (петнадесет) декара 

на 19 243.40 (деветнадесет декара двеста четиридесет и три квадратни метра 

и четиридесет квадратни дециметра) и това трябва да се отрази във вашето 

решение. 

Разискванията по девета точка нямаше.  

След приключване на разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 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 общинска администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 280 
 

1. Дава съгласието да бъде разширен в посока северозапад Гробищния 

парк в град Две могили, съставляващ по Акт за публична общинска 

собственост № 1071/165 актуализация от 12.07.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили имот № 000257 (нула, нула, нула, 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 Община Две могили и имот № 

000253 – местен път на Община Две могили, област Русе за сметка на 

съседните имоти с № 000258 (нула, нула, нула двеста петдесет и осем) и № 

000420 (нула, нула нула четиристотин и двадесет), които са с начин на 

трайно ползване: пасище, мера, като заеме площ от 19 243.40 (деветнадесет 

декара двеста четиридесет и три квадратни метра и четиридесет квадратни 

дециметра). 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждане на процедурите по разширението на 

Гробищния парк, за възлагане на Подробен устройствен план (ПУП) и план 

за застрояване (ПЗ) включително и за изискване промяна предназначението 

на терена в неземеделски нужди пред Комисията по чл. 17, ал. 1 т. 1 от 

Закона за опазване земеделските земи. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По десета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев – 

Общински съветник 

 Отпускане на еднократна финансова помощ (награда) на Надежда 

Стоянова Ангелова с ЕГН 6911015412 и Надежда Ангелова Недялкова с ЕГН 

5803035396, двете учителки в ЦДГ „Кирил Методий” – Две могили. 

 В допълнение Красимир Кунев каза: Лично аз имах служебни 

ангажименти и не можах да присъствам на представлението. Но получих 

много добри отзиви за него. Затова предлагам на всички съветници да 

подкрепят тази докладна. Нека подкрепим това добро дело, което направиха 

тези две учителки. И понеже в нашата наредба се говори за помощ, а не за 

награда, трябва занапред да помислим и да допълним наредбата си. Сега, 

мисля, че съм намерил основанието да им бъдат отпуснати тези средства.  

Разисквания по десета точка тямаше. 

По десета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 8 във връзка 

с чл. 5, т. 4 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 от 28.03.2008 

година, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организация на дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 281 
 

1. Отпуска еднократна финансова помощ (награда) в размер на 100 

(сто) лева за Надежда Стоянова Ангелова с ЕГН 6911015412, живееща в град 

Две могили, на улица “Любен Каравелов” № 4 и в размер на 100 (сто) лева за 

Надежда Ангелова Недялкова с ЕГН 5803035396, живееща в град Две 

могили, на улица “Лом” № 1 за подготвеното от тях и изнесено на 30.10.2008 

г. от децата от ІV “б” група „Мечо Пух” при ЦДГ „Кирил и Методий” – Две 

могили представление „Ден на баба и дядо”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет. 
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 Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2008 г. до 12.11.2008 г.  

 В допълнение, Председателя каза: Този път в таблици и цифри ви 

показвам кой колко от нас е свършил през това второ полугодие на първата 

ни година като общински съветници. Направил съм и сравнение с първото 

полугодие. Резултатите не са от най добрите, но такива са реалностите. По 

отношение на изразходването бюджета на Общинския съвет за 2008 г. ще 

кажа, че ще се вместим в него и ще останат неизразходвани около 800 – 1 000 

лева. 

 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 27, ал. 

6 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 

№ 282 
 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2005 г. до 12.11.2008 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2005 г. до 12.11.2008 г.  
  

№ Име, презиме Протокол № 

12/23.05.08 г. 

Протокол № 

13/04.06.08 г. 

Протокол № 

14/20.06.08 г. 

Протокол № 

15/02.07.08 г. 

Н Д И О Н Д И О Н Д И О Н Д И О 

1 Др. Дамянов  15 14   1 1   7 7   1 1  

2 Б. Георгиев  4 2       12 1      

3  Карамехмедов   1              

4 А. Феим   6        1      

5 В. Стефанов                 

6 В. Иванов         –        

7 Е. Петров   2    1  –        

8 Й. Великов             –    

9 К. Кунев   4        2  –    

10 М. Чолаков                 

11 М. Адям   1              

12 Н. Николов                 

13 О. Георгиев –    –    –    –    

14 П. Петров   7        4    1  

15 П. Лашев                 
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16 С. Донев –           1      

17 С. Сабах                 

18 Т. Куцаров   1              

19 Кметове   4              

20 Други   1       1 1    1  

№ Име, презиме Протокол № 

16/18.07.08 г. 

Протокол № 

17/13.08.08 г. 

Протокол № 

18/24.08.08 г. 

Протокол № 

19/12.09.08 г. 

Н Д И О Н Д И О Н Д И О Н Д И О 

1 Др. Дамянов  11 8 1  21 12 2  3 2   1 1  

2 Б. Георгиев  8    1 1   1       

3  Карамехмедов                 

4 А. Феим   3              

5 В. Стефанов                 

6 В. Иванов                 

7 Е. Петров                 

8 Й. Великов     –            

9 К. Кунев –       1  –        

10 М. Чолаков                 

11 М. Адям                 

12 Н. Николов     –            

13 О. Георгиев –       1        1  

14 П. Петров  1 2    4        1  

15 П. Лашев –                 

16 С. Донев   3              

17 С. Сабах                 

18 Т. Куцаров   1  –    –        

19 Кметове       1          

20 Други   1        4      

№ Име, презиме Протокол № 

20/19.09.08 г. 

Протокол № 

21/06.10.08 г. 

Протокол № 

22/17.10.08 г. 

Протокол № 

23/07.11.08 г. 

Н Д И О Н Д И О Н Д И О Н Д И О 

1 Др. Дамянов  8 10   4 3   10 7   1 1  

2 Б. Георгиев  8    3    4 1    1  

3  Карамехмедов                 

4 А. Феим   1              

5 В. Стефанов                 

6 В. Иванов                 

7 Е. Петров     –            

8 Й. Великов         –        

9 К. Кунев       1    2      

10 М. Чолаков                 

11 М. Адям                 

12 Н. Николов                 

13 О. Георгиев     –      1  –    

14 П. Петров   3        3    1  
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15 П. Лашев                 

16 С. Донев   2    1    2    1  

17 С. Сабах –            –    

18 Т. Куцаров           1      

19 Кметове       1        1  

20 Други                 

№ Име, презиме Общо за второ 

полугодие 

Общо за първо 

полугодие 

Общо за първата 

година 

Н Д И О Н Д И О Н Д И О 

1 Др. Дамянов  83 66 3  66 23 1  149 89 4 

2 Б. Георгиев  41 6   13 20 1  54 26 1 

3  Карамехмедов   1  1  5  1  6  

4 А. Феим   11    30    41  

5 В. Стефанов      2 5   2 5  

6 В. Иванов 1    1  4  2  4  

7 Е. Петров 2  3  2  11  4  14  

8 Й. Великов 3    2  3  5  3  

9 К. Кунев 3  10  1 2 11  5 2 21  

10 М. Чолаков     1  3  1  3  

11 М. Адям   1  1 2 6  1 2 7  

12 Н. Николов 1     2 1  1 2 1  

13 О. Георгиев 7  3  5  7  12  10  

14 П. Петров  1 27    35   1 72  

15 П. Лашев 1    1  7  2  7  

16 С. Донев 1  10    8  1  18  

17 С. Сабах 2    1    3    

18 Т. Куцаров 2  3    1  2  4  

19 Кметове   7    22    29  

20 Други  2 8   1 8   3 16  

В резултат от работата ни за периода бяха приети, както следва: 

1. Наредба № 11 за публично-частните партньорства, създавани на 

територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две 

могили, област Русе. 

3. Общинска стратегия за опазване на околната среда в Община Две 

могили за периода 2008 – 2013 г. 

4. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни. 

5. Общинска стратегия за закрила на детето в Община Две могили за 

периода 2008 – 2013 г. 

6. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

7. Общински план за защита при бедствия в Община Две могили. 

3. Общинска стратегия за опазване на околната среда в Община Две 

могили за периода 2008 – 2013 г. 
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8. Програма за управление на Община Две могили за мандат 2007 – 

2011 г. 

Образувано бе общинско еднолично дружество с ограничена 

отговорност „Черни Лом 2008”. 

 За вторите шест месеца, Общинския съвет проведе 12 заседания, при 

което бяха приети 124 решения. От тях, Областния управител е върнал за 

нова разглеждане 3. 

 Те са свързани със следните проблеми: 

1. Решение № 181/18.07.2008 г., относно безвъзмездно предоставяне по 

опис за управление и стопанисване на общинската фирма „Черни Лом 2008 – 

ЕООД град Две могили имущество – частна общинска собственост. 

2. Решение № 194/13.08.2008 г., относно безвъзмездно предоставяне за 

управление на общинската фирма „Черни Лом 2008 – ЕООД град Две могили 

имоти. 

3. Решение № 194/13.08.2008 г., относно предоставяне за временно 

ползване за срока на монтажните работи, но за не повече от 12 месеца на 

ЕФИ „Енерги Фарминг Интернешънъл” АГ от град Мюлхайм. 
 

2. Постоянни и временни комисии на Общинския съвет 

№ Комисия Заседания Общо 

І полугодие ІІ полугодие 

1. Бюджет и Финанси” 29 46 75 

2. ТСУ, общинска собственост, местно 

самоуправление,нормативна уредба, 

регионална политика и 

евроинтеграция 

9 25 34 

3. Земеделие, гори и опазване на 

околната среда 

15 1 16 

4. Образование, култура и културно-

историческо наследство 

11 16 27 

5 Здравеопазване и социална политика 21 26 47 

6. Законност, обществен ред и 

сигурност 

4 11 15 

7. Проблемите на гражданското 

общество и вероизповеданията 

15 17 32 

8. Проблемите на децата, младежта, 

спорта и туризма 

1 2 3 

9. Изработване на проект за Правилник 

на Общинския съвет 

3  3 

10. За ДДМУИ „Света Петка” с. 

Могилино 

1  1 

11. Отбелязване 130 – годишнината от 

Освобождението на България 

5  5 

12. Избор на Обществен посредник 1  1 

13. Символиката  1 1 

14 Избор на песен на Общината  5 5 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По дванадесета точка от дневния ред Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет. 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 262 по Протокол № 

24/21.11.2008 година. 

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

 1. Енчо Петров – Общински съветник: Когато беше внесена 

докладната записка беше ясно, че има ембарго на документите и не съм 

изненадан, че решението е върнато. Смятам, че когато един човек развива 

някакъв бизнес трябва да се удовлетвори. 

 2. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия разгледа 

докладна записка. Този въпрос наистина много години се отлага и г-н Енчо 

Петров е прав. Наистина този човек има нужда от това място и предлагам да 

се изготви План за поземлено управление, който да бъде внесен и одобрен от 

Министерството на земеделието и горите.  

 3. Валентин Колев – жител на град Две могили: Похвално е, че 

общинските съветници искат да помогнат на един човек, който развива 

някакъв бизнес в нашата Община. Но защо, вие не дойдохте в квартала и не  

разговаряхте със съседите на Ариф Ахмедов. От тях щяхте да разберете, че 

те са против това, което прави в момента той. В рамките на града реално има 

бетонов възел, а това е против всякакви законови изисквания. Не искам да 

описвам подробно какви мръсотии има заради него по пътя. Тече варов 

разтвор. Мият се камиони. И всичко това се стича по улицата. Това, което 

искате да му дадете, той половината вече си го е заградил. Моята съпруга от 

години не простира прането отвън, тъй като по него веднага полепва прах. 

Каквото и да решите днес, искам да ви кажа, че ние които живеем в него 

район, няма да допуснем Ариф да направи това. Представям пълномощно, 

дадено ми от живеещите в квартала.  

След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за 

администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, 

предложение 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 6, 

предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 283 
 

 1. Отменя свое решение № 262 по Протокол № 24 от 21.11.2008 година.
          

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
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 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По тринадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 

 Отпускане на Айлян Сюлейманова Мюймюнова с ЕГН 7906085459, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 190 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Мелиса Метинова Мустафова, 

родена на 16.11.2008 г. 

 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 

във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба 

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

№ 284 
 

 1. Отпуска на Айлян Сюлейманова Мюймюнова с ЕГН 7906085459, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 190 еднократна 

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

Мелиса Метинова Мустафова, родена на 16.11.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По четиринадесета точка от дневния ред Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на Веселина Недкова Атанасова с ЕГН 8604025390 живееща 

в село Бъзовец, на улица „Никола Обретенов” № 2 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Александър Василев Иванов, роден на 

16.11.2008 г.  

  Разискванията по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 3, 

ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от 

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
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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 

№ 285 
 

 1. Отпуска на Веселина Недкова Атанасова ЕГН 8604025390, живееща 

в село Бъзовец, на улица „Никола Обретенов” № 2 еднократна финансова 

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

Василев Иванов, роден на 16.11.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По петнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на Дария Иванова Станева с ЕГН 8308155350, живееща в 

град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 13 на еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете – Радостин Пламенов Станев, роден на 

28.11.2008 г. 

 Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 3, ал. 1 

във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба 

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

№ 286 
 

 1. Отпуска на Дария Иванова Станева с ЕГН 8308155350, живееща в 

град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 13 еднократна финансова 

помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ дете – 

Радостин Пламенов Станев, роден на 28.11.2008 г. 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
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 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По шестнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Минчев Цанев с 

ЕГН 5201195388, живеещ в град Две могили, на улица „Стефан Караджа” № 

9. 

 В разисквания по шестнадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Здравеопазване” разгледа докладната записка и счита, че трябва да му се 

помогне. Той се нуждае от финансова помощ. Предлагам на съветниците да 

гласуват. 

 2. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия по „Бюджет 

и финанси” също я разгледа и предлагаме да му се отпусне еднократна 

помощ в размер на 300.00 лева. 

 След приключване разискванията по шестнадесета 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 

№ 287 
 

 1. Отпуска на Йордан Минчев Цанев с ЕГН 5201195388, живеещ в град 

Две могили, на улица „Стефан Караджа” № 9 еднократна финансова помощ в 

размер на 300 (триста) лева, необходима за продължаване 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 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 
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 Приемане на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността  и чистотата на територията на 

Община Две могили, Област Русе – първо четене. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисията се запозна с 

Наредбата и предлага тя да се приеме на първо четене. Притеснява ни 

раздела за административно – наказателните разпоредби. Диапазона е много 

голям. Ако има възможност да се прегледа и ако може да се стесни. 

 2. Тодор Куцаров – Общински съветник: Не ми е известно къде в Две 

могили има или може да се изгради стоянка за товарни автомобили. Ако има 

възможност – да се изгради такака и да си плащаме.  

 3. Петър Петров – Общински съветник: Поддържам г-н Куцаров. 

Като има трактори и ремаркета – да се намери, къде да се паркират.    

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

местостоянката за товарните автомобили, сме разговаряли с Пламен Калинов, 

който в неговото предприятие, накрая на Две могили, в посока Обретеник 

има достатъчно площ, където може да се ползва за паркиране срещу разумна 

цена.   

След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 8 от Закона за нормативните 

актове, 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 

№ 288 
 

 1. Приема на първо четене Наредба № 3 за поддържане и осигуряване 

на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията 

на община Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Допълнение на Решение на Общински съвет № 89 от 07.03.2008 г. 

 В разискванията по осемнадесета точка взеха  участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Предлагам да се гласува и да 

се поемат от бюджета 85 % от пътните разходи.  

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 289 
 

1. Допълва приложение 5.1 към точка 6, както следва: 
  

Име на пътуващия % Месторабота Длъжност Маршрут 

Райничка Гочева 

Пенева 

85 ОУ с. Баниска Възпитател Бъзовец – Баниска – 

Бъзовец 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 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 № 14 за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на Община Две могили, област Русе 

 В разисквания по деветнадесета точка взеха участие: 

 1. Пламен Лашев – Общински съветник: Комисия по нормативната 

уредба разгледа Наредбата и смята, че е добре да има такава в Общината. 

Освен това, участваме в различни проекти с такава насоченост. Предлагам да 

я приемем на първо четене. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство 

на територията, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 290 
 

1. Приема на първо четене,  Наредба № 14 за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Две могили, област Русе.   
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По двадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет 
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 Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на 

правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от 

капитала на търговските дружества на Община Две могили, Област Русе. 

 В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисията по нормативна 

уредба разгледа Наредбата и предлага да я приемем.  

След приключване на разискванията по двадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 51, ал. 5 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, чл. 99 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 291 
 

1. Приема на първо четене,  Наредба № 16 за условията и реда за 

упражняване на правата на собственик на Община Две могили върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 

могили, област Русе.   
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от договор за наем № 

16/20.03.2000 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е необходимо заради 

привеждането на всички договори в изрядност. Част от тези хора, които ни 

дължат средства са починали. 

 В разисквания по двадесет и първа точка взеха участие:   

 1. Петър Петров – общински съветник: Господин Председател, имам 

процедурно предложение. Следващите 10 (десет) точки са еднотипни, 

поради, което предлагам да ги разгледаме и коментираме едновременно. 

Моето становище по тях е, че тези техни задължения следва да бъдат 

отписани от счетоводните книги, поради изминалия 5 – годишен давностен 

срок. Тези суми са несъбираеми, а като общ размер не представляват 

значителна сума. Вие като юрист моля да формулирате по-прецизно 

решенията, тъй като в този си вид, те не са добри. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: Предлагам 

решенията ни да добия следния примерен вид: Дава съгласие дължимата 

сума в размер на …… лева, произтичаща от неизплатена месечна наемна 
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вноска за месец …… 200 …. година в размер на ….. лева по Договор за наем 

№ …/…..200 … година от наемателя …… с ЕГН …., от град ….. за ползване 

на ……, ведно с  лихвата за забава в размер на …, изчислена от ……..200 …. 

година до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като просрочени и 

несъбираеми вземания. Смятам, че трябва да се преизчисли лихвата към 

днешна дата и затова ще трябва да получим по-точна информация от 

администрацията. Ако сте съгласни, решенията ни да имат такъв вид и с това 

уточнение, че днес не мога да кажа, какъв е точния размер на лихвата, нека 

приемем съответните решения. Но ние не можем да опрощаваме задължения.  

След приключване разискванията по двадесет и първа точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 111, буква „в” от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 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 

№ 292 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 29.35 (двадесет и девет 

лева и тридесет и пет стотинки), произтичаща от неизплатена месечна наемна 

вноска за месец март 2001 година в размер на 14.55 (четиринадесет лева и 

петдесет и пет стотинки) по Договор за наем № 16/20.03.2000 година от 

наемателя Велиана Стефанова Върбанова от град Русе за ползване на 

помещение в сградата на Автогарата в град Две могили, като кантора за 

юридически услуги, ведно с лихвата за забава в размер на 14.80 

(четиринадесет лева и осемдесет стотинки), изчислена от 26.03.2001 година 

до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като просрочени и 

несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Опрощаване на задължения, произтичащи от договор за наем № 23/ 

02.10.2000 година на Йорданка Георгиева Илиева от град Русе, община Русе. 

 Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

111, буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 293 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 7.32 (седем лева и 

тридесет и две стотинки), произтичаща от неизплатени месечни наемни 

вноски за месец април и май 2001 година в размер на 3.60 (три лева и 

шестдесет стотинки) по Договор за наем № 23/02.10.2000 година от 

наемателя Йорданка Георгиева Илиева с ЕГН 5507192258, живееща в град 

Русе за ползване на стая от 6 (шест) квадратни метра в Жилище за 

специалисти в село Помен, ведно с лихвата за забава в размер на 3.72 (три 

лева и седемдесет и две стотинки), изчислена заедно и поотделно от 

26.04.2001 година до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като 

просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Опрощаване на задължения, произтичащи от договор за наем № 24/ 

20.03.2000 година на Соня Малчева Жекова от град Русе, община Русе. 

 Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

111, буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 294 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 27.14 (двадесет иседем 

лева и четиринадесет стотинки), произтичаща от неизплатена месечна наемна 

вноска за месец октомври 2001 година в размер на 13.80 (тринадесет лева и 

осемдесет стотинки) по Договор за наем 24/24.07.2000 година от наемателя 

Соня Малчева Жекова с ЕГН 5406225630 от град Русе за ползване на 

стоматологичен кабинет он 10 (десет) квадратни метра на първия етаж в 

Здравната служба на село Батишница, ведно с  лихвата за забава в размер на 

13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), изчислена от 

26.10.2001 година до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като 

просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

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

 

 По двадесет и четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили:  

 Опрощаване на задължения, произтичащи от договор за наем № 112/ 

01.02.2001 година на Мустафа Асанов Мустафов от село Чилнов, община Две 

могили. 

 Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

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

111, буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 295 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 97.81 (деветдесет и седем 

лева и осемдесет и една стотинка), произтичаща от неизплатени месечни 

наемни вноски за месец февруари, март, април, май, юни и юли 2001 година 

в размер на 48.00 (четиридесет и осем лева) по Договор за наем № 

112/01.02.2001 година от наемателя Мустафа Асанов Мустафов с ЕГН 

6706245408 от село Чилнов за ползване на метален павилион с площ от 8 

(осем) квадратни метра, поставен в общински имот (Площад) V – 146 

(римско пет, тире, арабско сто четиридесет и шест) в квартал 14 

(четиринадесет) по устройствеия план на село Чилнов, община Две могили, 

област Русе, ведно с  лихвата за забава в размер на 49.81(четиридесет и девет 

лева и осемдесет и една стотинки), изчислена заедно и поотделно от 

26.02.2001 година до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като 

просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и пета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от договор за наем № 

134/06.03.2001 година. 

 Разисквания по двадесет и пета точка взеха участие: 

По двадесет и пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 296 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 186.85 (сто осемдесет и 

шест лева и осемдесет и пет стотинки), произтичаща от неизплатени месечни 

наемни вноски за месец август, септември, октомври и ноември 2001 година 

в размер на 94.83 (деветдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки) по 

Договор за наем № 134/06.03.2001 година от наемателя Ирина Георгиева 

Петрова с ЕГН 6703305334 от град Русе за ползване на  помещение в 

сградата на Автогарата в град Две могили, състоящо се от 20 квадратни 

метра, находящ се в град Две могили, ведно с  лихвата за забава в размер на 

92.02(деветдесет и два лева и две стотинки), изчислена заедно и поотделно от 

26.08.2001 година до 19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като 

просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

помещение в село Баниска, произтичащ от договор за наем № 170/15.01.2002 

година. 

 Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

По двадесет и пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 297 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 1.23 (един лев и двадесет 

и три стотинки),  произтичаща от неизплатена месечна наемна вноска за 

месец август 2001 година в размер на 1.07 (един лев и седем стотинки) по 

Договор за наем № 170/15.01.2002 година от наемателя д-р Гергана 

Георгиева Павлова от град Русе за ползване на стоматологичен кабинет в 

село Баниска, Могилино и Помен, ведно с  лихвата за забава в размер на 0.16 

(нула лева и шестнадесет стотинки), изчислена от 26.08.2001 година до 

19.12.2008 г. включително да бъдат отписани като просрочени и несъбираеми 

вземания.  
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и седма точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

помещение в село Могилино, произтичащ от договор за наем № 175/ 

17.01.2001 година. 

 Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

111, буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 298 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 140.69 (сто и четиридесет 

лева и шестдесет и девет стотинки), произтичаща от неизплатени месечни 

наемни вноски за месец декември 2004, месец януари, март, април и май 2005 

година в размер на 93.24 (деветдесет и три лева и двадесет и четири  

стотинки) по Договор за наем № 175/17.01.2001 година от наемателя ЕТ 

„Валентин Пенев” Булстат 827150078, представляван Валентин Димитров 

Пенев от село Бабово за ползване на помещение в стара баня от 30 квадратни 

метра в село Могилино, ведно с лихвата за забава в размер на 47.45 

(четиридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки), изчислена 

изчислена заедно и поотделно от 26.12.2004 година до 19.12.2008 г. 

включително да бъдат отписани като просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

По двадесет и осма точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

помещение в „Автогара” град Две могили, произтичащ от договор за наем № 

200/01.04.2002 година. 

 Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и осма точка, Общинският съвет, на основание чл. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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



 30 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 299 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 12.63 (дванадесет лева и 

шестдесет и три стотинки),  произтичаща от неизплатена месечни наемни 

вноски за месец август и септември 2002 година в размер на 9.55 (девет лева 

и петдесет и пет стотинки) по Договор за наем № 200/01.04.2002 година от 

наемателя ЕТ “Голд – 2” град Русе с Булстат 040314215, представляван от 

Златка Иванова Йорданова за ползване на помещение със склад, находящо се 

на първи етаж в общинска сграда в „Автогара” в град Две могили, ведно с  

лихвата за забава в размер на 3.08 (три лева и осем стотинки), изчислена 

изчислена заедно и поотделно от 26.08.2002 година до 19.12.2008 г. 

включително да бъдат отписани като просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По двадесет и девета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател на 

Рибарници в землището на село Острица, произтичащ от договор за наем № 

207/06.11.2002 година. 

 Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

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

111, буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 300 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 1.33 (един лева и тридесет 

и три стотинки),  произтичаща от неизплатена месечна наемна вноска за 

месец декември 2004 година в размер на 0.86 (нула лева и осемдесет и шест 

стотинки) по Договор за наем № 207/06.11.2002 година от наемателя Петър 

Николаев Петров с ЕГН 7012245363 от град Русе за ползване на недвижим 

имот – общинска собственост – Рибарник в землището на село Острица, 

ведно с  лихвата за забава в размер на 0.47 (нула лева и четиридесет и седем 

стотинки), изчислена от 26.12.2004 година до 19.12.2008 г. включително да 

бъдат отписани като просрочени и несъбираеми вземания.  
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тридесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Предложение за отписване на несъбираеми вземания от наемател ЕТ 

„Ирен-Сашо Ангелов” град Русе, на тротоарна площ село Бъзовец, 

произтичащ от договор за наем № 223/07.05.2003 година. 

 Разисквания по тридесета точка нямаше. 

По тридесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 

№ 301 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 77.79 (седемдесет и седем 

лева и седемдесет и девет стотинки), произтичаща от неизплатени месечни 

наемни вноски за месец май, юни, юли, август и месец септември 2003 

година в размер на 45.00 (четиридесет и пет лева и нула стотинки) по 

Договор за наем № 223/07.05.2003 година от наемателя ЕТ „Ирен-Сашо 

Ангелов” от град Русе, с Булстат 117592385, представляван от Сашо 

Атанасов Ангелов с ЕГН 4903065345, живеещ в град Русе за ползване на  

тротоарна площ  в село Бъзовец, ведно с  лихвата за забава в размер на 32.79 

(тридесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), изчислена заедно и 

поотделно от 26.05.2003 година до 19.12.2008 г. включително да бъдат 

отписани като просрочени и несъбираеми вземания.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тридесет и първа точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2009 г. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: За тази сметка говорихме 

вече с вас, а сега вземаме само решението, за да бъде всичко точно. 

 В разисквания по тридесет и първа точка взеха участие: 
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 1. Петър Петров – Общински съветник: Аз ви предлагам да 

гласуваме тази план-сметка. 

След приключване на разискванията по тридесет и първа точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси, чл. 3, ал., т. 12 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите, предоставени на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 302 
 

1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 

обществено ползване за 2009 г. 

          Приложение № 1 
 

№  

Населени 

места 

Общо 

разходи 

за 

чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Обезвреждане  

на отпадъци 

в депа 

Поддържане 

на места за 

общ.ползване 

1. Две могили 168 030 129 655 13 847 24 528 

2. Батишница 14 655 7 016 770 6 869 

3. Бъзовец 16 301 7 517 1 154 7 630 

4. Чилнов 14 499 6 014 770 7 715 

5. Баниска 23 585 11 025 1 154 11 406 

6. Помен 13 710 6 014 770 6 926 

7. Могилино 13 975 6 014 770 7 191 

8. Кацелово 18 030 7 016 1 154 9 860 

9. Каран Върбовка 13 223 5 513 770 6 940 

10. Острица 12 646 5 513 770 6 363 

11. Широково 2 540 2 005 385 150 

12. Пепелина 1 152 1 002  150 

 Всичко: 312 346 194 304 22 314 95 728 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тридесет и втора точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Две могили, приета с решение на 

Общински съвет № 74 от 01.02.2008. 

 Разисквания по тридесет и втора точка нямаше. 
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По тридесет и втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси чл. 4, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 303 
 

1. Изменя и допълва в Наредба № 1 за определяне размера на местните 

данъци и такси на територията на Община Две могили, както следва: 

1. В чл. 7, ал. 4 числото „1680” се заменя с „2520”; 

2. В чл. 15 числото „2” се заменя с „2,5” ; 

3. В чл. 28, т. 1 числото „1” се заменя с „0,8”; 

4. В чл. 28, т. 2 числото „8” се заменя с „6,6”; 

5. В чл. 35, ал. 1, т.1 числото „1” се заменя с „0,8”; 

6. В чл. 35, ал.1, т. 2 числото „8” се заменя с „6,6”; 

7. В чл. 35, ал. 2 числото „3” се заменя с „2,6”; 

8. Създава се § 11 

„§ 12. Измененията в наредбата влизат в сила от 01.01.2009 г. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тридесет и трета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Увеличаване капитала на търговското дружество „Черни Лом 2008” – 

ЕООД град Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това, което направихме по-

рано – да прехвърлим безвъзмездно на търговското дружество ни бе върнато 

от областния управител. Затова сега предприемеме тези действия. 

 Разисквания по тридесет и трета точка нямаше. 

По тридесет и трета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21 

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, чл. 34 ал. 4 от Закона за общинската 

собственост;чл.72 ал.2 от Търговския закон, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 304 
1. Увеличава капитала „Черни лом”ЕООД чрез внасяне на апортна 

вноска, представляваща три броя недвижими имоти, както следва: 
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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, със стойност 58 000,00лева 

(петдесет и осем хиляди лева); 

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

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 ,Русенска област, със стойност 7 000,00(седем 

хиляди лева); 

 1.3. Имот-частна общинска собственост по Акт № 261 от 13.04.2004г. 

на кмета на Община Две могили, а именно:Урегулиран поземлен имот II 

(римско две), в квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град 

Две могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от4 600(четири 

хиляди и шестстотин) квадратни метра, заедно с построените в него през 

1979 година хале №1(едно) със застроена площ от 534 (петстотин тридесет и 

четири) квадратни метра, през 1981 година хале № 2 (две) със застроена 

площ от 237 (двеста тридесет и седем) квадратни метра, през 1981 година 

хале №3 (три) със застроена площ от 192(сто деветдесет и два) квадратни 

метра, 2(два) броя гаражи със застроена площ от 35 (тридесет и пет) 

квадратни метра, находящи се в град Две могили, област Русе, на улица „Цар 

Симеон”№ 26, със стойност съответно: Урегулиран поземлен имот II (римско 

две), в квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от 4 600 (четири 

хиляди и шестотин) квадратни метра –  92 000,00 лева; хале №1 (едно) със 

застроена площ от 534 (петстотин тридесет и четири) квадратни метра – 80 

000,00 (осемдесет хиляди лева); хале № 2 (две) със застроена площ от 237 

(двеста тридесет и седем) квадратни метра – 32 000,00(тридесет и две 

хиляди)лева; хале № 3 (три) със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) 

квадратни метра – 29 000,00(двадесет и девет хиляди лева);2 (два) броя 

гаражи със застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра – 5 

000,00(пет хиляди) лева. 

 2. Капитала на дружеството се променя на 308 000,00 лв. (триста и осем 

хиляди) лева. Разпределението на дяловете да бъде по реда залегнат в 

Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

 3. Упълномощава кмета на Община Две могили да извърши всички 

действия, съгласно Търговския закон във връзка с апортирането на описаните 

в т.1 недвижими имоти.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По тридесет и четвърта точка от дневния ред докладва Байчо 

Георгиев – Председател на Общински съвет: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 271 по Протокол № 

24/21.11.2008 година. 

 Разисквания по тридесет и четвърта точка нямаше. 

По тридесет и четвърта точка, Общинският съвет, на основание чл. 

чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 

45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1, 

изречение 1, предложение 1, ал. 6, предложение 1 и 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 305 
 

1. Изменя чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 

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

Русе, който добива следния вид:  

ал. 1: Местните такси се събират от общинската администрация. 

2. Отменя чл. 64, от Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставени на физически и 

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

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тридесет и пета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Участие на Община Две могили по ОП „Околна среда” с проект 

„Защитена местност Орлова чука – къщата на прилепите”. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: С този проект ще бъде 

изграден един голям посетителски център. В пещерата ще се поставят камери 

и по този начин посетителите ще имат възможност без да влизат вътре да 

виждат същността на пещерата и прилепите в нея.  

 Разисквания по тридесет и пета точка нямаше. 

По тридесет и пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 306 
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 1. Дава съгласие Община Две могили да е водеща организация, с 

партньори РИОСВ град Русе и Сдружение „Приятели на Русенски лом” в 

съвместен проект „Защитена местност Орлова чука – къщата на прилепите” 

по Оперативна програма „Околна среда”.   

 2. Общински съвет Две могили упълномощава кмета на Община Две 

могили – Драгомир Дамянов, да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общински съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Тридесет и шеста точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 
 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

 1. Изказване на Драгомир Дамянов - кмет на община Две могили: 

Искам да благодаря на всички за работата, която сме свършили през 

годината. Смятам, че сте си дали реална оценка за себе си. Работата в 

администрацията се е подобрила. По време на заседанията на Общински 

съвет нямаше никаква партийност и различия. Предстои още по – добро 

бъдеще за Община Две могили, с което ще я изведем с още едно стъпало 

нагоре. Предстоят ни много амбициозни програми.  
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и петото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


