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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obst_dvemogili@mlnk.net 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 26 
 

 

Днес, 23 януари 2009 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

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

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Никола Иванов Николов 

   2. Йордан Георгиев Великов.  

 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: Колеги, след насрочване на настоящото 

заседание на Общинския съвет, в деловодството му постъпи докладна, която 

се налага да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка с 

вх № 52/22.01.2009 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили, 

относно: Дофинансиране на проект “Създаване на общинска система за 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Две могили”. 

Договорите с изпълнителите по проекта трябва да се подпишат, по 

възможност, до края на месец януари, а следващата редовна сесия на 

Общинския съвет ще се проведе на 20.02.2009 г. Предлагам тази Докладна да 

стане съответно точка т. 24 по дневния ред, а т. 24 – да стане т. 25. Осен това, 

в няколко от Докладните, които касаят приемането на Правилници и Наредби 

се предлага те да бъдат разгледани на второ четене в днешното заседание, 

разбира се, ако не бъдат предложени да бъдат направени някакви съществени 

промени в тях. Но за това ще стане ясно, след като ги разгледаме на първо 

четене. После ще решаваме какво ще правим с тях.    

Ахмед Феим – Общински съветник: Господин Председател, 

предлагам днес да бъде разгледана извънредно и Докладната записка с вх. № 

57/23.01.2009 г., изготвена от Вас, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Акиф Ахмедов Акифов с ЕГН 6401055425, живеещ в 
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град Две могили, на улица „Радецки” № 9. На същия е направена операция на 

главата и в момента се нуждае от финасови средства за продължаване на 

лечението. Той е безработен, несемеен, живее с майка си, която получава 

пенсия в размер на 138 (сто тридесет и осем) лева месечно. Предлагам тази 

Докладна да стане съответно точка т. 25 по дневния ред, а т. 24 – да стане т. 

26.  

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. Избиране на заместници на представителите на Община Две 

могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 2. Избиране на Комисия за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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  

  Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник 

 4. Прекратяване дейността на Временната комисия по 

организиране и провеждане на конкурс за избор на обществен посредник 

в Община Две могили, област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 5. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за 

управление на отпадъците на територията на община Две могили, 

област Русе  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

  6. Отпускане еднократна помощ на Асен Савов Йорданов с 

ЕГН: 6409155380 живеещ в град Две могили, улица „Осогово” № 19  

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана 

Маринова Вълчева с ЕГН 3306275418, живееща в град Две могили, на 

улица „Георги Бенковски” № 1. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 8. Приемане на Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Две могили, област Русе – второ 

четене.   

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 9. 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 – второ четене. 
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  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Приемане на Правилник № 6 за устройството и дейността на 

общинското предприятие “Обществено хранене”, действащо на 

територията на Община Две могили, област Русе – първо четене 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 11. Приемане на Правилиник за изменение на Правилинк № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе  

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти-

частна общинска собственост 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията 

на Община Две могили, област Русе-второ четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска 

собственост. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 16. Бракуване негодна за използване общинска собственост. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 17. Предоставяне на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба с противообществени  прояви на малолетните в град Две могили. 

  Вносител: Боян Симеонов –  зам. Кмет на Община Две могили 

 18. Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили, 

област Русе по ОП „Околна среда”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 19. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни на юридически и физически лица в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 20. Приемане на промени в структурата на общинска 

администрация. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 21. Поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване 

на кредит от определена банка. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 22. Информация за работата на общинска администрация по 

административното обслужване на физически и юридически лица през 

2008 година.   

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 23. Проект “Създаване на общинска система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Две могили”.  
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  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

24. Дофинансиране на проект “Създаване на общинска система за 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Две 

могили”  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

25. Отпускане на еднократна финансова помощ на Акиф Ахмедов 

Акифов с ЕГН 6401055425, живеещ в град Две могили, на улица 

„Радецки” № 9.  

Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

Избиране на заместници на представителите на Община Две могили в 

Областния съвет за развитие на Област Русе. 

 Разисквания по първа точка нямаше. 

  По първа точка, Общинският съвет, на основание Решение 2 по 

точка 2 от дневния ред на проведеното на 20.12.2008 г. заседание на 

Областния съвет за развитие на Област Русе във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

15, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 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 

№ 307 
 

 1. Избира на заместници на представителите на Община Две могили в 

Областния съвет за развитие на Област Русе, както следва: 

 1.1. Боян Симеонов Иванов – за заместник на Драгомир Дамянов 

Драганов. 

 1.2. Красимир Ганчев Кунев  – за заместник на Байчо Петров Георгиев. 

 2. Препис от решението, Председателя на Общинския съвет да изпрати 

на Председателя на Областния съвет за развитие на Област Русе за сведение. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  
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 Избиране на Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисията по “Нормативната 

уредба” разгледа на свое заседание тази докладна и стигна до становище, за 

членове на тази постоянна комисия да бъдат избрани само общински 

съветници. Тъй като Комисията по “Гражданско Общество” е недостатъчно 

натоварена, предлагам за членове на Комисията за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси да бъдат избрани, както следва: 

Микерям Адям – председател, Никола Иванов – секретар и Велико Стефанов 

– за член. Предлагам за следваща редовна сесия на Общинския съвет да 

бъдат направени промени в нашия Правилник, с оглед изменение 

наименованието на Комисията по “Гражданско общество” и допълване 

рамката на въпросите които са от нейната компетенция.  

След приключване разискванията по втора точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 

27, ал. 4 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 

№ 308 
 

1. Избира Комисия предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси в Община Две могили, както следва: 

Председател:  Микерям Кадир Адям 

 Секретар:  Никола Иванов Николов 

 Член:   Велико Димитров Стефанов 

 2. Задължава Комисията подробно да се запознае с Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и организира 

работата си в съответствие с разпоредбите му, в това число: 

2.1 Да създаде и поддържа Регистър на декларациите по чл. 12 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и 

организира тяхното съхранение. 

2.2. Да обяви декларациите на интернет страницата на Община Две 

могили, при спазване Закона за защита на личните данни. 

2.3. Да извършва проверки за установяване на конфликт на интереси, 

които да приключват с доклад в двумесечен срок от постъпването на сигнала 

или искането. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 1 гласа (Байчо Георгиев) 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев – 

Общински съветник:  

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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  

 В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия по “Бюджет 

и финанси” разгледа тази докладна и предлага на общинските съветници, чл. 

14 да си остане във вида, в който е в момента. Нека не си поставяме такива 

ограничения в Наредбата. Всички ние обаче, разбираме, че сумата която 

може да се разпределя по нея е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева по-

голямата част от която следва да отива за децата, а не – за подпомагане на 

социално-слаби. Тук в Общината има Дирекция “Социално подпомагане” и 

тя трябва да им помага. Ние трябва да правим това само в изключителни 

случаи, какъвто е този с Акиф.  

2. Сезер Сабах – Общински съветник: Аз смятам, че изискването за 

адресна регистрация в нашата Община трябва да се намали, да речем – на 

месец или на три месец, но да не се заличава, както е направено с 

предложението за изменението на Наредба № 10. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Предлагам т. 4 

от чл. 5 на Наредбата да стане да стане т. 5, а под т. 4 да бъде записано: За 

подпомагане на майки, които нямат деца, а искат да заченат по метода “ин 

витро” – до 500 (петстотин) лева.  

 4. Огнян Георгиев – Общински съветник: Бяха направени няколко 

разумни предложения, които считам, че трябва да бъдат отбелязани в 

решението ни по нянакъв начин. Затова предлагам, решението ни да бъде 

допълнено с приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

10 … и т. н.   

След приключване на разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 10, ал. 2 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, чл. 99  от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 309 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 

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. 
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Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

 Прекратяване дейността на Временната комисия по организиране и 

провеждане на конкурс за избор на обществен посредник в Община Две 

могили, област Русе. 

 Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 По четвърта точка, Общинският съвет, на основание чл. 53, ал. 4 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 310 
 

 1. Прекратява дейността на избраната със свое Решение № 119 

Протокол № 11/18.04.2008 г. Временната комисия по организиране и 

провеждане на конкурс за избор на обществен посредник в Община Две 

могили, област Русе.  
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за управление на 

отпадъците на територията на община Две могили, област Русе  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, ал. 2 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, чл. 99  от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 311 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение на Наредба № 8 за 

управление на отпадъците на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

Приложение: Наредба № 8 за управление на отпадъците на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шест точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане еднократна помощ на Асен Савов Йорданов с ЕГН с 

6409155380, живеещ в град Две могили, на улица „Осогово” № 19.  

 Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шест 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 

№ 312 
 

 1. Отказва на Асен Славов Йорданов с ЕГН 6409155380, живеещ в град 

Две могили, на улица „Осогово” № 19 да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 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 Цветана Маринова 

Вълчева с ЕГН 3306275418, живееща в град Две могили, на улица „Георги 

Бенковски” № 1. 

 Разисквания по седма точка нямаше. 
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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 

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 

№ 313 
 

 1. Отказва на Цветана Маринова Вълчева с ЕГН 3306275418, живееща в 

град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 1 да бъде отрусната 

еднократна финансова помощ. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Приемане на Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Две могили, област Русе – второ четене.   

Разисквания по осма 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: Управление на зелената система? – няма. 

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

наредбата: Планиране и изграждане на зелената система. Специални 

изисквания за опазване на растителността при строителство и при поставяне 

на преместваеми обекти? – няма. 

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

наредбата: Поддържане на зелената система? – няма. 

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

наредбата: Опазване на зелената система? – няма. 

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

наредбата: Контрол. Обезщетения. Административно-наказателни разпоред-

би? – няма. 

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

наредбата: Допълнителни разпоредби? – няма. 
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8. Имате ли други предложения за изменение на осма глава от 

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

По осма 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 

№ 314 
 

1. Приема на второ четене, считано от 01.02.2009 г. Наредба № 14 за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Две 

могили, област Русе.   

Приложение: Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Две могили, област Русе.   
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред Байчо Георгиев – Председател на 

Общински съвет:  

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 – 

второ четене. 

Разискванията по девета 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: Образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични 

търговски дружества с общинско участие? – няма. 

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

наредбата: Участие на едноличните търговски дружества с общинско участие 

в капитала в други дружества? – няма. 

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

наредбата: Участие на Общината д други търговски дружества? – няма. 

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

наредбата: Участие на Общината в граждански дружества и в Сдружения с 

нестопанска цел? – няма. 

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

наредбата: Органи на упралвение на търговските дружества с общинско 

имущество и общинските предприятия? – няма. 
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7. Имате ли други предложения за изменение на седма глава от 

наредбата: Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с 

общинско участи в капитала? – няма. 

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

наредбата: Състав на органите на едноличните търговски дружества с 

общински участие? – няма. 

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

наредбата: Възлагане на управлението и контрола на едноличните търговски 

дружества с общинско имущество? – няма. 

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

наредбата: Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и 

контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско 

имущество? – няма. 

11. Имате ли други предложения за изменение на единадесета глава от 

наредбата: Правила при сключване на договори за наем и разпореждане с 

дълготрайни активи. Застраховане? – няма. 

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

наредбата: Регистри? – няма. 

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

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

По девета 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 

№ 315 
 

1. Приема на второ четене, считано от 01.02.2009 г., 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.   

Приложение: 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 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По десета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 
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 Приемане на Правилник № 6 за устройството и дейността на 

общинското предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията 

на Община Две могили, област Русе – първо четене. 

 В допълнение Кмета каза: Имаме разрешение от ХЕИ да се предлагат 

и двата вида услуги – за столово хранене и домашен социален патронаж. 

Това предприятие няма да бъде като фирма, а като дейност. Създаването на 

предприятието е необходимо, защото Общината няма право да се занимава с 

търговска дейност. Няма никаква  пречка да съществува това предприятие.  

В разисквания по десета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Напълно съм съгласен с 

Правилника. Това е дейност към Общината и ще има самостоятелен бюджет. 

Ако не приемем този Правилник няма как да съществува тази дейност. 

Създаването на това предприятие за “Обществено хранене” ще бъде в полза 

на всички. Предлагам на Общинския съвет да гласува приемането.  

По десета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 52, ал. 2 във 

връзка с ал. 3, чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, 

ал. 1 т. 6 и т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 във 

връзка с чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 316 
 

 1. Създава общинско предприятие с наименование „Обществено 

хранене” със седалище и адрес на управление: град Две могили, улица 

„Кирил и Методий” № 14. 

 2. Приема Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе, което е неразделна част от настоящото Решение. 

 3. Предоставя за управление общинско предприятие „Обществено 

хранене”, общинско имущество както следва: 

 3.1. Ученически стол – масивна сграда, построена през 1984 година 

върху 586 квадратни метра, съгласно акт за общинска собственост № 

22/17.12.1997 година  

3.2. Технологично и столово оборудване, съгласно приложения опис. 

3.3. Малоценни и малотрайни предмети за употреба, съгласно 

приложения опис. 

 4. Приема структура и численост на персонала, които са изрично 

посочени в Правилника № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе.  

 5. Средствата за издръжка на общинско предприятие „Обществено 

хранене” се предвиждат в общинския бюджет за съответната година. За 
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финансовата 2009 година, разходите за издръжка да се предвидят в „Местни 

дейности”. 

 6. Възлага на Кмета на Общината да назначи служители и работници в 

общинско предприятие „Обществено хранене” в съответствие с приетата 

структура, численост и щатно разписание на персонала. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения посредник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе . 

 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 10, ал. 

2 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, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 317 
 

1. Приема на първо четене Правилник за изменение Правилиник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Правилник за изменение Правилиник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна 

общинска собственост. 

 В допълнение, Кмета каза: Имотите които са включени са общо 51 

(петдесет и един) декара. Получихме 30 % от парите по проекта за отглежда 

на билки, по който кандидатствахме. Започваме ремонт на сградата и до 

30.06.2009 година имаме краен срок да го завършим и обзаведем. С сумата от 

50 000 лева ще се закупят машини за билки. С тия машини ще можем да 
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преработваме и изнасяме билките. Нашата връзка по проекта е за обучение 

на хора от малцинствата с цел придобиване на знания и умения. 

 В разискванията взеха участие:  

 1. Петър Петров – Общински съветник: Това е първия проект, който 

се печели от неправителствена организация. Поддържам идеята на Кмета и 

предлагам да гласуваме. 

След приключване разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 39, ал. 2 и 3 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 за 

реда на 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, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 318 
 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от пет години на 

Сдружение с нестопанска цел, извършващо общественнополезна дейност 

„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и  Иваново”, с  

ЕИК 117690806, върху следните недвижими имоти, както следва: 

 1.1. Имот – частна общинска собственост, по Протокол № 2 от 

28.07.2008 г. на Комисия по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ, а именно Нива с площ от 

18.022 (осемнадесет декара двадесет и два квадратни метра), четвърта 

категория на земята, при неполивни условия, съставляваща имот № 077001 

(седемдесет и седем хиляди и едно) по картата на възстановената собственост 

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

община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Тополица”, при 

граници и съседи: Имот № 174001 – четвъртокласен път на Община Две 

могили, Имот № 078001 – вътрешна река на Държава – МОСВ, Имот № 

076001 – друга производителна база на наследници на Цоньо Бонев Цонев и 

съдружници. 

 1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1140/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: ”Полска култура” с площ от 

2.491 (два декара и четиристотин деветдесет и един квадратни метра), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 

003024 (три хиляди двадесет и четири) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 

81373, община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, 

при граници и съседи: имот 003021 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003020 – 

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003023 – собственост на 
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наследниците на Димитър Неделчев Колев и имот 003022 – собственост на 

Кръстю Кирилов Иванов 

 1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1141/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно:”Полска култура” с площ от 2.441 

(два декара и четиристотин четиридесет и един квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 003025 (три 

хиляди двадесет и пет) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците, при граници и 

съседи: имот 003024 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003020 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003019 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003026 – Земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ и имот 003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

 1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1142/15.10. 2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: ”Полска култура” с площ от 

1.887 (един декар осемстотин осемдесет и седем квадратни метра), четвърта 

категория на земята  при неполивни условия, съставляваща имот 003026 (три 

хиляди двадесет и шест) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на с.Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, при граници и 

съседи: имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003019 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003018 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот 003028 – Земи по 

чл.19 от ЗСПЗЗ. 

 1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт №1143/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

2.823 (два декара осемстотин двадесет и три квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 003027 (три 

хиляди двадесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на с. Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, при граници и 

съседи: имот 003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003016 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003015 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 061009 – Земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1144/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

10.901 (десет декара деветстотин и един квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 003028 

(три хиляди двадесет и осем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили област Русе, находящ се в местността „Ясаците” граници и съседи: 

имот 061009 – Пасище, мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003023 – 

собственост на наследниците на Димитър Неделчев Колев, имот 003024 – 

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

003026 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 003027 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.; 

 1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 306/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.652 

(нула декара шестстотин петдесет и два квадратни метра), трета категория на 
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земята при неполивни условия, съставляваща имот № 060001 (щес хиляди и 

едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село” при граници и съседи: Имот 

000156 – пасище, мери на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060002 – Земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ-ХМ. 

 1.8. Имот – частна общинска собственост по Акт № 307/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.601 

(нула декара шестстотин и един квадратни метра), трета категория на земята 

при неполивни условия, съставляваща имот 060002 (шест хиляди и две) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област Русе, находящ се 

в местността „Край село” при граници и съседи: Имот 06000 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 000156 – Пасище, мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

060003 – собственост на Цана Недева Иванова, имот 000108 – Вътрешна река 

на МЗХ-ХМС; 

 1.9. Имот – частна общинска собственост Акт № 308/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.215 

(нула декара двеста и петнадесет квадратни метра), трета категория на земята 

при неполивни условия, съставляваща имот № 060004 (шест хиляди и 

четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село, при граници и съседи: Имот 

000149 – четвъртокласен път на Община Две могили, имот 000108 – 

Вътрешна река на МЗХ – ХМС, имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и 

имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.10. Имот – частна общинска собственост по Акт № 309/ 01.10.2004г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

0.361 (нула декара триста шестдесет и един квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 060005 

(шест хиляди и пет) по картата на възстановената собственост земеделската 

земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, 

област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници и съседи: 

имот 060004 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 –  Вътрешна река на 

МЗХ – ХМС, имот 060006 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060007 – Земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.11. Имот – частна общинска собственост по Акт № 310/01.10.2004 г.  

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0. 

458 (нула декара четиристотин петдесет и осем квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 060006 (нула 

шест нула нула нула шест) по картата на възстановената собственост 

земеделската земя в землището на сеело Острица, ЕКАТТЕ 54386, община 

Две могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници 

и съседи: имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна 

река на МЗХ – ХМС и имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
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 1.12. Имот – частна общинска собственост по Акт № 310/ 01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

2.571 (два декара и петстотин седемдесет и един квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляващ имот № 060007 

(шест хиляди и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници и 

съседи: имот 000149 – Път ІV клас на Община гр.Две могили, имот № 060004 

– Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

060006 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ – 

ХМС, имот 060008 –  Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ и имот 000145 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.13. Имот – частна общинска собственост по Акт № 309/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно Полска култура с площ от 1.314 

(един декар триста и четиринадесет квадратни метра), трета категория на 

земята при неполивни условия, съставляващ имот № 060008 (шест хиляди и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село” при граници и съседи: имот 

060007 –  Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ – 

ХМС, имот 060011 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

 1.14. Имот – частна общинска собственост по Акт № 313/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно:”Полска култура” с площ от 1.590 

(един декар и петстотин и деветдесет квадратни метра), трета категория на 

земята при неполивни условия, съставляваща имот № 060009 (шест хиляди и 

девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община, област Русе, находящ 

се в местността „Край село”, при граници и съседи: имот 000145 – Земи по 

чл.  19 от ЗСПЗЗ, имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060008 – Земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  имот 060011 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060010 

собственост на Цана Недева Иванова и други. 

 1.15. Имот – частна общинска собственост по Акт № 314/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 11. 

798 (единадесет декара и седемстотин деветдесет и осем квадратни метра), 

трета категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 

060011 (шест хиляди и единадесет) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община 

Две могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници 

и съседи: имот № 060008 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – 

Вътрешна река на МЗХ – ХМС, имот 060005 – собственост на Бижо Тодоров 

Бижев и други, имот 000145 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  имот 060010 

собственост на Цана Недева Иванова и други и имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

2. Кмета на Община Две могили да издаде Заповед и сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от пет години в 
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полза на Сдружение с нестопанска цел, извършващо общественополезна 

дейност „Местна инициативна група-Общини Борово, Две могили и 

Иваново”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 

Община Две могили, област Русе-второ четене. 

 В разискванията тринадесета точка взеха участие:  

 1. Красимир Кунев – Общински съветник: Решението трябва да се 

допълни. В него не се посочва, че се отменя действащата в момента Наредба 

№ 3.  

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: Опазване на обществения ред и сигурността? – няма. 

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

наредбата: Административно-наказателни разпоредби? – няма. 

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

наредбата: Допълнителни разпоредби? – няма. 

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

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, ал. 

2 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 

№ 319 
 

1. Отменя, считано от 01.02.2009 г. Наредба № 3 опазване на 

обществения ред, собствеността, околната среда, комунално-битовата 

дейност в Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 70 по 

Протокол № 2/2.03.2000 г., доп. с Решение № 220 по Протокол № 18/27.02. 

2001 г., изм. и доп. с Решение № 96 по Протокол № 13/31.03.2004 г. на 

Оббщински съвет – Две могили. 
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2. Приема на второ четене, считано от 01.02.2008 г. Наредба № 3 за 

поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и 

чистотата на територията на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 

Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост. 

 Разискванията по четиринадесета точка нямаше.   

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 14 

ал. 1 във връзка с ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 25 ал. 1 

и 2 от Наредба №7 за реда на 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, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 320 
 

 1. Отдава под наем без провеждане на търг или конкурс за срок от пет 

(пет) месеца на Сдружение с нестопанска цел, извършващо 

общественополезна дейност ”Местна инициативна група – общини Борово, 

Две могили и Иваново”, с ЕИК 117690806, следният недвижим имот – частна 

общинска собственост по Акт № 226/22.03.2002 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Урегулиран поземлен имот 1069 (хиляда шестдесет и 

девет),  в квартал 59 (петдесет и девет) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от 265 (двеста 

шестдесет и пет) квадратни метра, заедно с построената в него масивна 

двуетажна сграда със застроена площ от 120 (сто и двадесет) квадратни 

метра, включваща:  избено помещение от 70 (седемдесет) квадратни метра; 

на първия етаж – дюкянско помещение с площ от 84 (осемдесет) квадратни 

метра; на втория етаж – три помещения, кухненски бокс и коридор с площ от 

120 (сто и двадесет) квадратни метра, при граници: булевард ”България”, 

имот ХVІІІ – 1061 (римско осемнадесет, тире арабско хиляда шестдесет и 

едно), имот ХVІІ – 1060 (римско седемнадесет, тире, арабско хиляда и 

шестдесет) и имот ХVІ – 1050 (римско шестнадесет, тире, арабско хиляда и 

петдесет). 
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2. Кмета на Община Две могили да издаде Заповед и сключи договор за 

отдаване под наем за срок от пет месеца със Сдружение с нестопанска цел, 

извършващо общественополезна дейност „Местна инициативна група – 

общини Борово, Две могили и Иваново”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета  точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 г. 

 В допълнение, Кмета каза: Имаме увеличение от 1 800 000 лева.   

 Единствено неизпълнение в бюджета имаме при продажбата на имоти. 

 В разискванията по петнадесета взеха участие. 

 1. Петър Петров – Общински съветник: За 2008 година бюджета е 

изменен в положителна насока, близо два пъти. Води до изменение в 

разходната част – капиталови разходи. Можем да приемем бюджета така за 

2008 година. 

 След приключване разискванията по петнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 18 от Закона за общинските 

бюджети във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 321 
 

 1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2008 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва: 

        Приложение № 1 
ПРИХОДИ Парагра

ф 

Увеличава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

1 2 3 4 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

 І. Имуществени данъци    

- данък върху превозните средства 1303 12 329  

-данък при придоб.на имущ. по дарения и 

възмезден начин 

1304 34 638  

 Неданъчни приходи    

-приходи от наеми на земя 2406 48 969  

приходи от лихви по текущи банкови 

сметки 

2408 25  

-такси за ползване на детски ясли 2702 191  

- за технически услуги 2710 2 603  

- за административни услуги 2711 6 918  
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- за откупуване на гробни места 2715 1 914  

- туристически такси 2716 4 405  

Други неданъчни приходи 3619 1 600  

внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност на бюджетните предприятия (-) 

3702  175 

-Постъпления от прод. на сгради 4022  90 486 

-Постъпления от продажба на др.ДМА 4029 16 870  

Предоставени средства по временна 

финансова помощ 

7201 -76 100  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  54 362 90 661 

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  11 297 11 297 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101 9721  

Заплати на персонал по сл.правоотношения 0102 729  

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201  3511 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  7305 

Обезщетения  на персонала 0208 500  

Други плащания и възнаграждения. 0209  134 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  347 

Вноски за ДЗПО 0580 347  

    

Др.дейности по отбраната  463 463 

Разходи за външни услуги 1020 463  

Командировки в страната 1051  463 

    

Др.дейности по вътр.сигурност  56 56 

ЗОВ от работодатели 0560  6 

Вноски за ДЗПО 0580 6  

Вода, горива и енергия 1016 50  

Разходи за външни услуги 1020  50 

    

Отбранително-мобилизационна 

подготовка 

 92 92 

Материали 1015 92  

Разходи за външни услуги 1020  92 

    

Целодневни детски градини  45 45 

Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 1014  45 

Разходи за външни услуги 1020 45 3 

    

Общообразователни училища  3 968 24 502 

Постелен инвентар и облекло 1013 30  

Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 1014 90  

Вода, горива и енергия 1016  3 968 

Разходи за външни услуги 1020 3 848  

Платени данъци, мита и такси 1040  670 

Разходи за командировки 1051 5 108  

Разходи за застраховки 1062 193  

СБКО 1091  588 

Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обезщетения 1092 166  
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Стипендии 4000  842 

Основен ремонт на ДМА 5100  20 534 

    

Детска ясла  77 77 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  23 

ЗОВ от работодатели 0560  54 

Вноски за ДЗПО 0580 77  

    

Др.дейности по здравеопазването  361 2 021 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  369 

Медикаменти 1012  1 072 

Материали 1015 86  

Вода, горива и енергия 1016 153  

Разходи за външни услуги 1020  580 

Командировки в страната 1051 57  

СБКО 1091 65  

    

Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

 12 807 12 807 

Храна 1011  12 807 

Материали 1015 1 854  

Вода, горива и енергия 1016 10 819  

Платени данъци, мита и такси 1040 134  

    

Дневни центрове  11 280  

Основен ремонт на ДМА 5100 11 280  

    

Спорт за всички  58 58 

Материали 1015  58 

Командировки в страната 1051 58  

    

Други дейности по икономиката  1 660  

Др.разходи,некласифицирани в 

др.параграфи и подпараграфи 

 1 660  

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ: 

 42 164 51 418 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  46 726 53 938 

Материали 1015  29 973 

Вода, горива и енергия 1016 2263  

Разходи за външни услуги 1020  23 965 

Платени данъци, мита и такси 1040 1 392  

Командировки в страната 1051 82  

Застраховки 1062 19  

Разходи за глоби, неустойки, наказателни 

лихви и съдебни обезщетения 

1092 1  

Др.некласифицирани разходи 1098 4 565  

Основен ремонт на ДМА 5100 28 723  

Придобиване на ДМА 5200 9 681  

    

Общински съвети  679 679 

Заплати и възнаграждения на персонала по 0103  110 
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правоотношения приравнени към трудовите 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 110  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 95  

ЗОВ от работодатели 0560  95 

Материали 1015  393 

Разходи за външни услуги 1020 474  

Командировки в страната 1051  81 

    

Целодневни детски градини   500 

Придобиване на НДА 5300  500 

    

Общински детски комплекс  360 360 

Разходи за външни услуги 1020  360 

Командировки в страната 1051 360  

    

Детска ясла  450 2 650 

Храна 1011 162  

Материали 1015   108 

Вода, горива и енергия 1016   342 

Разходи за външни услуги 1020 288  

Придобиване на ДМА 5200  2 200 

    

Домашен социален патронаж  9 290 6 149 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101  2 206 

Други плащания и възнаграждения. 0209  20 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  197 

ЗОВ от работодатели 0560  68 

Вноски за ДЗПО 0580  141 

Храна 1011 5 664  

Постелен инвентар и облекло 1013 110  

Материали 1015 1 440  

Вода, горива и енергия 1016  3 473 

Разходи за външни услуги 1020 1 756  

Платени данъци, мита и такси 1040 134  

Разходи за застраховки 1062 186  

СБКО 1091  44 

    

Клуб на пенсионера  188 188 

Възнагр.за нещ.персонала по труд.прав. 0201 160  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 22  

ЗОВ от работодатели 0560 6  

Материали 1015  188 

    

Осветление на улици и площади  1 834  

Вода, горива и енергия 1016 1 834  

    

Чистота  5 994 5 994 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101 2 682  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 1 250  

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208  257 

Други плащания и възнаграждения. 0209 27  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 678  
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ЗОВ от работодатели 0560  3 364 

Вноски за ДЗПО 0580 24  

Вода, горива и енергия 1016 1 272  

Разходи за външни услуги 1020  2373 

СБКО 1091 61  

    

Други дейности по БКС  49 408 38 623 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101  15 342 

Възнагр.за нещ.персонала по труд.прав. 0201 57  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 92  

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 92  

Други плащания и възнаграждения. 0209   

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  2 918 

ЗОВ от работодатели 0560  623 

Вноски за ДЗПО 0580  99 

Постелен инвентар и облекло 1013  220 

Материали 1015 465  

Вода, горива и енергия 1016  2 942 

Разходи за външни услуги 1020 44 386  

СБКО 1091  487 

Основен ремонт на ДМА 5100  15 992 

Придобиване на ДМА 5200 4 316  

    

Спортни бази за спорт за всички  14 806  

Материали 1015 9 072  

Вода, горива и енергия 1016 1 301  

Разходи за външни услуги 1020 2 933  

Субсидии за нефинансови предприятия 4301 1 500  

    

Обредни домове и зали  22 905 1 806 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  1 806 

Обезщетения  на персонала 0208 126  

Вода, горива и енергия 1016 445  

Разходи за външни услуги 1020 267  

Платени данъци, мита и такси 1040 67  

Основен ремонт на ДМА 5100 22 000  

    

Др.дейности по културата  17 934 33 

Материали 1015 123  

Вода, горива и енергия 1016 811  

Разходи за външни услуги 1020  33 

Основен ремонт на ДМА 5100 17 000  

    

Др.дейности по селско и горско 

стопанство 

  85 321 

Материали 1015  1 288 

Разходи за външни услуги 1020  45 883 

Придобиване на ДМА 5200  38 150 

    

Управление и контрол на 

автотранспорта 

 416 418 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  376 
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Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 50  

Обезщетения  на персонала 0208 22  

Други плащания и възнаграждения. 0209  4 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  34 

ЗОВ от работодатели 0560  4 

Вноски за ДЗПО 0580 5  

Материали 1015 27  

Вода, горива и енергия 1016 290  

Разходи за външни услуги 1020 17  

СБКО 1091 2  

    

Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата 

 577 577 

Материали 1015 258  

Вода, горива и енергия 1016 319  

Разходи за външни услуги 1020  577 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ: 

 171 567 197 236 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Др.дейности по вътрешната сигурност  112 112 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  77 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  35 

Вноски за ДЗПО 0580 35  

СБКО 1091 77  

    

Общински детски комплекс  1 760 1 676 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  1 604 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 111  

Обезщетения  на персонала 0208 1 319  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  72 

Осиг.вноски от работод. За УПФ 0552 84  

Вноски за ДЗПО 0580 72  

Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 1014 174  

    

Програми за временна заетост  338 338 

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201 338  

Обезщетения  на персонала 0208  338 

    

Др.дейности по образованието  4 667  

Постелен инвентар и облекло 1 013 294  

Материали 1 015 1 626  

Вода, горива и енергия  1 016 1 283  

Разходи за външни услуги 1 020 1 464  

    

Дневни центрове   11 280 

Основен ремонт на ДМА 5 100  11 280 

    

Читалища  5 153  

Субсидии за организации с нестопанска цел 4 500 5 153  

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 

ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ 

 

12 030 13 406 



 26 

ДЕЙНОСТИ: 

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   225 761 262 060 
 

 Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част към 

31.12.2008 г. придобива следните размери в лева: 

Данъчни приходи 268 967 

Неданъчни приходи 1 324 054 

Взаимоотношения с РБ (субсидия) 4 674 827 

Трансфери 393 935 

Финансиране на дефицита (излишъка) 131 016 

Остатък от преходен период 444 260 

ВСИЧКО БЮДЖЕТ ПО ПРИХОДА И РАЗХОДА: 6 975 027 
 

 2. Изменя т. 4.2 от Решение № 89 по Протокол № … от 07.03.2008 г. на 

Общински съвет – Две могили, както следва: 

4.2. Лимит за представителни разходи в лева в размер на 27 565 

Кмет 24 565 

Председател на Общински съвет 3 000 
 

 3. Приема Актуализирания план за капиталови разходи, финансирани с 

целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

Община Две могили за 2008 г., както следва: 
 

 

 

 

 

  

Параграфи в т.ч.: наименование на 

обекта или позиция 
Било 

в т.ич. : 

Става 

в т.ич. : 

Субси

дия РБ 

Собстве

ни 

средств

а 

Субси

дия РБ 

Собстве

ни 

средств

а 

1 2 3   3   

 Всичко капиталови разходи 875590 287100 588490 1434302 287100 1147202 

  ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 287100 287100  287100 287100  

 МТСП 8664  8664 8664  8664 

 МРРБ 137277  137277 171 596  171596 

 Собствени средства 208463  208463 213226  213226 

 Оптимизация училищна мрежа    519630  519630 

 Преходен остатък 234086  234086 234086  234086 

 5100 Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

579275 287100 292175 1227501 273683 953818 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 80000 80000  108723 107080 1643 

 Р-т  общ.адм. сграда ул. „К.и 

Методий” гр.Две могили 

80000 80000  25966 25966 1643 

 Реконстр.на администр.сграда на 

Общ.Две могили 

   82757 81114 1643 

        

 Ф-я03 Образование 34376 20534 13842 479895  479895 

 Енергийна реконструкция  ОУ 

с.Баниска 

22214 20534 1680 2421   

 

1680 
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 Ремонт котелно СОУ Две могили 3356  3356 3356  3356 

 Р-т бл. А1,А2,бл.Б и 

енерг.реконстр.СОУ «Св.св.К. и  

Методий» гр.Две могили 

7126  7126 86771  86771 

 Модернизиране и техн.есп. в СОУ 

Две могили-нач.образ на деца от 

ромски произход 

1680  1680 1680  1680 

 Ремонт ученическа автоспирка 

Бъзовец 

     4205 

 Ремонт ученическа автоспирка 

Кацелово 

     4351 

 Реконсрукция  ученически стол 

Две могили 

     377111 

        

 Функция 05 „Социални 

дейности” 

11280  11280 11280 11280  

 Дневен център за деца с 

увреждания ППР 

11280  11280 11280 11280  

        

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.кому

н.стоп. и опазване на окол. 

среда. 

567876 186566 381310 588603 155323 433280 

 Рехаб. улици  в ромски квартали 

с.Баниска,с.Бъзовец, Две могили 

52629 40829 11800 11800  11800 

 Подобряване улична мрежа в 

населените места-ППР 

29000 7137 21863    

 Рехаб. път ІV-20218 от км. 1+900 

до км. 5+200  

83160 83160  69068 69068  

 Рехаб. път ІV-20224 от 0 до 

км.1+400  

55440 55440  69511 69511  

 Рехаб.ул.”Ал.Стамболийски” Две 

могили 

108008  108008 108008  108008 

 Рехаб. ул.”Цар Освободител” от 

ОК 142 до ОК286 

57038  57038 56921  56921 

 Рехаб. ул..”Огоста” от ОК36 до 

ОК43 гр.Две могили 

45324  45324 45066  45066 

 Рехаб. ул.”Цар Симеон „ и 

ул.”Дружба” 

137277  137277 176035  176035 

 Реконстр.кръстовище на ОК255 

ул.„Дружба”гр.Две могили 

   9438 9438  

 Реконстр.ул.„Кирил и Методий” 

м/у ОК163 и ОК166 гр.Две могили 

   7306 7306  

 Рехаб. път №51021 /RSE 1005/ от 

км8+000 до км12+300 

   18400  18400 

 Рехаб.път ІV-20222 от км 0+000 до 

км7+900 /RSE 1082/ 

2400  2400 17050  17050 

        

 Ф-я 07 Почивно дело,култура и 

религиозни дейности 

   39000  39000 

 Възстановяване ограда на 

гробищен парк Две могили 

   22000  22000 

 Оборудване посетителски център    17000  17000 
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пещера „Орлова чука” 

        

 5200 Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи 

177321  177321 204964 13417 191547 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 79656  79656 89337 8259 81078 

 Отоплителна  инсталация кметство 

с.Кацелово 

3900  3900 3900  3900 

 Закупуване на лекотоварен 

автомобил 

9500  9500 9500  9500 

 Лекотоварен автомобил 42619  42619 42619  42619 

 Закупуване на лек автомобил 10000  10000 10000  10000 

 Преносим компютър 4860  4860 2430  2430 

 Мултифункционално устройство 684  684 684  684 

 Цветен лазерен принтер 700  700    

 М-ж на метален сенник адм сграда 3524  3524 3524  3524 

 Закупуване телевизор 2499  2499 2499  2499 

 Закупуване климатици 1370  1370 1370  1370 

 Закупуване компютри     7068 7068  

 Закупуване на диван    1191 1191  

 Направа билборд    4552  4552 

        

 Функция 02 „Отбрана” 985  985 985 767 218 

 Пистолет 985  985 985 767 218 

        

 Ф-я 03 Образование 20560  20560 74556  74556 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 

с.Батишница 

4820  4820 4820  4820 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Бъзовец 4820  4820 4820  4820 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Баниска 6100  6100 6100  6100 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Кацелово 4820  4820 4820  4820 

 Спортна площадка    53996  53996 

        

 Ф-я 04 Здравеопазване 2200  2200    

 Кухненски ширм – Детска ясла 1200  1200    

 Кухненски шкафове 1000  1000    

        

 Ф-я 05 Социални дейности 8664  8664 8664  8664 

 Пералня ДДМУИ с.Могилино 8664  8664 8664  8664 

        

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.кому

н.стоп. и  опазване на околната 

среда. 

9500  9500 138160 4391 9425 

 Закупуване дизелова колонка 1500  1500 1500  1500 

 Автобусна спирка – 2 бр. Две 

могили 

8000  8000 7925  7925 

 Автобусна спирка с. Помен    4391 4391  

        

 Функция 07 Спорт 15409  15409 15409  15409 

 Направа метален сенник 15409  15409 15409  15409 
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 Ф-я 08 Други дейности по селско 

и горско стопанство 

40347  40347 2197  2197 

 Закупуване на косачки 2197  2197 894  894 

 Моторин трион бензинопил 650  650    

 Моторен трион храсторез  1500  1500 1303  1303 

 Лек автомобил „Нива” 15000  15000    

 Самоходно шаси 21000  21000    

        

 5300 Придобиване на НДА 500  500    

 Ф-я 03 Образование 500  500    

 Закупуване на програма за 

заплати- ЦДГ Две могили 

500  500    

        

 5400 Придобиване земя 1837  1837 1837  1837 

 Функция  08 „Икон. дейности”       

 Придобиване земя за път с.Помен 1837  1837 1837  1837 

        
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шестнадесета  точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Бракуване негодна за използване общинска собственост. 

 В допълнение, Кмета каза: В това бивше предприятие техниката е 

оставена безстопанствена от години и е негодна за употреба. За това 

предлагам да се бракуват.  

 В разисквания по шестнадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

„Нормативна уредба” разгледа докладната записка и поддържа бракуването 

на тази техника. 

 След приключване разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка със Системата за управление и контрол на 

активите в Община Две могили, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 322 
 

1. Дава съгласие за бракуване на следните активи: 

1.1. Дърводелски цех: 

1.1.1. Апарат за точене на ленти    1 брой. 

1.1.2. Банцинг       3 броя.  

1.1.3. Верижна дълбачка     1 брой. 
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1.1.4. Комбинирана дървообработваща машина  1 брой. 

1.1.5. Лентов шлайф      1 брой. 

1.1.6. Ръчна винтозавитвачка     1 брой. 

1.1.7. Точиларка       1 брой. 

 1.1.8. Фрези       1 брой. 

 1.1.9. Хидравлична преса     1 брой. 

1.2. База на “Черни Лом 2008” – ЕООД   

1.2.1. Автобус “Чавдар”     1 брой. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да създаде 

необходимата организация по бракуване на гореописаните активи. 
   

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник – Кмет на Община Две могили: 

 Предоставяне на отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени  прояви на малолетните и непълнолетните в град Две 

могили за 2008 година. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Ние сме 

единствената Община, които имаме намаляване на престъпленията два пъти 

спрямо 2007 година. 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 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 и т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 323 
 

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 

Две могили за 2008 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 

Две могили за 2008 г. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

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

– Кмет на Община Две могили: 

 Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата 

за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе по ОП „Околна 

среда”. 

 В разискванията по осемнадесета точка взеха  участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Това е гаранция, че тези 

пари ще се изразходят точно по предназначение. Тук се иска записка. 

Процедурата е по опростена и затова предлагам да се гласува. 

 След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 324 
 

 1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да издаде в полза на 

Министерството на околната среда и водите Запис на заповед без протест и 

разноски за сумата 369 744 (триста шестдесет и девет хиляди и седемстотин 

четиридесет и четири) лева, съставляваща 20 % от цялата сума за реализация 

на проект “Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град  Две могили, област 

Русе” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

Референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП 

“Околна среда”. 
  

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 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 за изменение и допълнение 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. 

 В допълнение, Кмета каза: Важното е, че регистрираните фирми 

няма да плащат за алкохол и тютюнопушене. Искам да отбележа и още нещо, 

явно сме го пропуснали предния път в изменението и допълнението 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. А то е свързано  с автобусите, което 
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трябва да се отбележи в  чл. 57, ал. 3, че всички автобуси за всяко свое 

спиране на автогара Две могили трябва да заплащат такса от 2.00 лева. 

В разисквания по деветнадесета точка взеха участие: 

 1. Пламен Лашев – Общински съветник: Нашата комисия по 

„Нормативна уредба” разгледа измененията и допълненията по Наредбата и е 

съгласна с тях. Предлагам да се гласува. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 10, ал. 2 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, чл. 99 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 325 
 

1. Приема на първо четене, Наредба за изменение и допълнение 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. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение 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. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на промени в структурата на общинска администрация. 

 В допълнение Кмета каза: Социалния патронаж не се закрива, а се 

влива в общинското предприятие, което вие ще създадете, надявам се днес.  

 Разискванията по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 2, чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, чл. 18 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 326 
 

1. Приема структура и численост на Общинска администрация и 

дейностите към нея, считано от 01.02.2009 година, както следва:  
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1.1. Общинска администрация     70 

в това число: 

1.1.1. С държавни приходи      54 

1.1.2. Дофинансиране с общински приходи   16 

1.2. Автогара        2 

1.3. Други дейности по икономиката    4 

1.4. Обреден дом        3 

1.5. Други дейности по здравеопазването    5 

1.6. Детска ясла        7 

в това число: 

1.6.1.С държавни приходи      6 

1.6.2. Дофинансиране с общински приходи   1 

1.7. Чистота        11 

1.8. Оперативни дежурни       5 

1.9. Техници радиомрежа      2 

1.10. СЗ „КООРС”       9 

1.11. Клуб на пенсионера и инвалида    1 

1.12. Други дейности по образование     4 

 1.13.Общинско предприятие „Обществено хранене”  16 

       Всичко численост:      139 

2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, приета 

с Решение № 54 от 22.01.2008 година, изм. с Решение № 101 от 28.03.2008 

година, Решение № 159 от 20.06.2008 година и Решение № 221 от 19.09.2008 

година. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на 

кредит от определена банка. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Кандидатстваме с този 

проект по Оперативна програма „ Околна среда” за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие. Наши партньори в този 

проект са РИОСВ град Русе и Природен парк „Русенски лом” и Общината 

няма да има никакъв ангажимент. Ще се направи допълнително осветление 

на пещерата, ще се изгради посетителски център и още други мероприятия.  

 Разисквания по двадесет и първа нямаше.    

По двадесет и първа точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 10 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3, 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 и т. 10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 



 34 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 327 
 

 1.  Приема кандидатстването на Община Две могили по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Референтен номер: 

BG161PO005/08/30/01/05 – Природна забележителност пещера „Орлова чука” 

-  Къщата на прилепите по Приоритет на  ос 3 „Опазване и възтановяване на 

биологично разнообразие в Република България”. 

 2. Декларира своето съгласие за поемане на общински дълг и дава 

съгласие за получаване кредит от банка или друга финансова институция за 

осигуряване на налични средства за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени, ако проектът бъде финансиран по ОП 

„Околна среда 2007-2013”. 

 3. Дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на 

кредит от банка или друга финансова институция за финансирени на на 

недопустимите разходи, дава съгласие ако проектът бъде финансиран по ОП 

„Околна среда 2007-2013”. 

 4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички действия, 

свързани с подготовката и кандидатстването на Община Две могили, по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Референтен 

номер: BG161PO005/08/30/01/05 – Природна забележителност пещера 

„Орлова чука” -  Къщата на прилепите по Приоритет на  ос 3 „Опазване и 

възтановяване на биологично разнообразие в Република България”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 

2008 година.  

 В допълнение Кмета каза: Информацията е направена много добре. 

Смятам, че административното обслужване се е подобрило.  

 В разискванията  по двадесет и втора точка взеха участие:  
 1. Петър Петров – Общински съветник: В тази връзка трябва да се 

даде положителна оценка. Изгради се административен център за услуги и 

информация на гражданите. Центъра е добре оборудван със съвременни 

компютърни системи. Констатирам че, обслужването стана много по-добро. 

След приключване разискванията по двадесет и втора 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, 



 35 

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 

№ 328 
 

1. Приема предоставената Информация, като дава положителна оценка 

по работата администрацията по административното обслужване на 

физически и юридически лица през 2008 година. 

 Приложение: Информация за работата на общинската администрация 

по административното обслужване на физическите и юридическите лица 

през 2008 година. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и трета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Проект “Създаване на общинска система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Две могили”.  

В допълнение Кмета каза: Това е проект за сметосъбирането и 

сметоизвозването на територията на Община Две могили. При него 70 % от 

сумата е безвъзмездна помощ, а останалите 30 % безлихвен заем. Този заем 

трябва да се върне в рамките на 5 години.. 

 Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

ал. 1 т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 329 
 

1. Упълномощава кмета на Община Две могили да издаде в полза на 

ПУДООС гр.София Запис на заповед без протест и разноски за сумата 

185 608.80 (сто осемдесет и пет хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет 

стотинки), съставляваща 30 % от цялата сума за реализация на проект 

“Създаване на общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на Община Две могили”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По двадесет и четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Дофинансиране на проект “Създаване на общинска система за 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Две могили”  

 В допълнение Кмета каза: За осъществяване на този проект 

Министерството наложи нови изисквания за закупуване на сметосъбиращи 

камиони, които трябва да имат евро 3. Това доведе до оскъпяване на проекта 

и поради тази причина трябва да се дофинансира от страна на Общината. 

 Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

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

21 ал. 1 т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 330 
 

1. Дава съгласие за дофинансиране на проект “Създаване на общинска 

система за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Две 

могили” със сумата от 36 384.00 лв. (тридесет и шест хиляди триста 

осемдесет и четири лева и нула стотинки). Средствата да бъдат предвидени в 

Бюджет 2009 г. 

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев 

– Председател на Общински съвет:  

Отпускане еднократна помощ на Акиф Ахмедов Акифов с ЕГН с 

6401055425, живеещ в град Две могили, на улица „Радецки” № 9.  

 Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

По двадесет и пета 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 

№ 331 
 

 1. Отпуска на Акиф Ахмедов Акифов с ЕГН с 6401055425, живеещ в 

град Две могили, на улица „Радецки” № 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 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в пет 

от разгледаните днес докладни има направени искания за разглеждане и 

приемане на второ четене предложените ни, както следва: 

 1. Наредба за изменение и допълнение на 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.  

 2. Наредба за изменение на Наредба № 8 за управление на отпадъците 

на територията на община Две могили, област Русе.  

 3. Правилник № 6 за устройството и дейността на общинското 

предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

 4. Приемане на Правилиник за изменение на Правилинк № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе.  

 5. Наредба за изменение и допълнение 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. 

 Тъй като във всички тях, не бяха направени съществени предложения 

за тяхното изменение, ви предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия 

Правилик, те да бъдат разгледани на второ четене днес и приети. 

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 

№ 332 
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 1. Приема за разглеждане, в днешното заседание, на второ четене, както 

следва:  

 1.1. Наредба за изменение и допълнение на 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.  

1.2. Наредба за изменение на Наредба № 8 за управление на отпадъците 

на територията на община Две могили, област Русе.  

1.3. Правилник № 6 за устройството и дейността на общинското 

предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

1.4. Приемане на Правилиник за изменение на Правилинк № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе.  

1.5. Наредба за изменение и допълнение 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. 

 2. Определя същите да бъдат разгледани като т. 26, 27, 28, 29 и 30 от 

дневния ред, а т. 26 – да стане т. 31. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и шеста точка от дневния ред докладва Красимир 

Кунев – Общински съветник:  

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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 – второ четене.  

 Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Имате ли други 

предложения за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и 

допълнение на 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? – няма. 

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

10, ал. 2 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, чл. 99  от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 



 39 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 333 
 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на 

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. Същата влиза в сила от 

01.01.2009 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев 

– Председател на Общински съвет:  

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за управление на 

отпадъците на територията на община Две могили, област Русе – второ 

четене.  

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Имате ли други 

предложения за изменение и допълнение на Наредба № 8 за управление на 

отпадъците на територията на община Две могили, област Русе? – няма. 

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

ал. 2 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, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 334 
 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение на Наредба № 8 за 

управление на отпадъците на територията на Община Две могили, област 

Русе. Същата влиза в сила от 01.02.2009 г. 

Приложение: Наредба № 8 за управление на отпадъците на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и осма точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Правилник № 6 за устройството и дейността на 

общинското предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията 

на Община Две могили, област Русе – второ четене. 

Разисквания по двадесет и осма 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: Предмет на дейност? – няма. 

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

наредбата: Структура и численост на общинското предприятие? – няма. 

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

наредбата: Управление на общинското предприятие? – няма. 

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

наредбата: Финансиране на предприятието? – няма. 

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

наредбата: Преходни и заключителни разпоредби? – няма 

По двадесет и осма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 52, 

ал. 2 във връзка с ал. 3, чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, 

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 във 

връзка с чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 335 
 

 1. Създава, считано от 01.02.2009 г. общинско предприятие с 

наименование „Обществено хранене” със седалище и адрес на управление: 

град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14. 

 2. Приема Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе, което е неразделна част от настоящото Решение. 

 3. Предоставя за управление общинско предприятие „Обществено 

хранене”, общинско имущество както следва: 

 3.1. Ученически стол – масивна сграда, построена през 1984 година 

върху 586 квадратни метра, съгласно акт за общинска собственост № 

22/17.12.1997 година  

3.2. Технологично и столово оборудване, съгласно приложения опис. 

3.3. Малоценни и малотрайни предмети за употреба, съгласно 

приложения опис. 
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 4. Приема структура и численост на персонала, които са изрично 

посочени в Правилника № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе.  

 5. Средствата за издръжка на общинско предприятие „Обществено 

хранене” се предвиждат в общинския бюджет за съответната година. За 

финансовата 2009 година, разходите за издръжка да се предвидят в „Местни 

дейности”. 

 6. Възлага на Кмета на Общината да назначи служители и работници в 

общинско предприятие „Обществено хранене” в съответствие с приетата 

структура, численост и щатно разписание на персонала. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и девета точка от дневния ред докладва Байчо 

Георгиев – Председател на Общински съвет: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения посредник, действащ на 

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

 Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Имате ли други 

предложения за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията 

и дейността на Обществения посредник, действащ на територията на Община 

Две могили, област Русе? – няма. 

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

10, ал. 2 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, чл. 99 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 336 
 

1. Приема на второ четене Правилник за изменение Правилиник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе. Същият влиза в сила на 

01.02.2009 г. 

Приложение: Правилник за изменение Правилиник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

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

По тридесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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 – второ четене. 

 Разисквания по тридесета точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Имате ли други 

предложения за изменение и допълнение 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? – няма. 

По тридесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 10, ал. 2 

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, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 337 
 

1. Приема на второ четене, Наредба за изменение и допълнение 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. Същата влиза в сила от 01.02.2009 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение 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. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и първа точка: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

1. Питане на Петър Петров – Общински съветник: Какви са 

отношенията между Директора на СОУ „Св.Св. Кирил Методий” и вас? 

Правилно ли са изразходвани средствата за училището? 

2. Отговор на питането от Драгомир Дамянов – Кмет на Община 

Две могили: Мисля, че има промяна, което си личи. Отделен е въпроса дали 

са доволни хората от тази промяна. Относно изявленията на г-жа Маринова, 
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нещата са недоказуеми и всеки може да си напише или каже нещо. Никога не 

съм си позволявал да държа такъв тон на дамите. Това при мен не е подход. 

При закриване на училищата ние поехме ангажимент към учителите и я го 

спазихме. Имаше период в който учителите смятаха, че училището 

съществува заради тях, а не заради учениците.   Ако бъдат открити някакви 

нередности, готов съм да си понеса последствията за тях. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и шестото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

                

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


