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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 34 
 

Днес, 22 май 2009 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 9, започна тридесет и четвъртото редовно заседание на 

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

съвет.  

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

съветника. 

 Отсъства: Сезер Юсеин Сабах. 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Заместник-кмета на Общината – Боян 

Симеонов, г-жа Иваничка Банчева – представител на Областния управител на 

област Русе, Кметове на Кметства и граждани от Общината. 

Думата поиска заместник–кмета. 

Той каза: Моля да извините Кмета на Общината, който поради 

служебни ангажименти, в момента се намира в Румъния, в Букурещ, на 

среща с българския посланик. В българското посолство тържествено ще бъде 

отбелязан 24 – ти май – Деня на славянската писменост и култура. Участие 

ще вземат още от наша страна и “Чилновските баби” от село Чилнов. По тази 

причина, той не може да присъства на тази сесия. Докладните записки, 

внесени от него, ще ви ги представя аз. От негово име искам да оттегля 

докладната, предвидена за разглеждане в точка 19, тъй като по нея има още 

неясноти, които не успяхме до днес да си ги изясним.  

Други предложения 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. Вземане решение за отмяна решението за отреждане територия 

за озеленяване в квартал 87 по плана на село Кацелово за озеленяване. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Отпускане на Петя Любенова Антонова, живееща в село 

Баниска, на улица „Индже войвода” № 7 на еднократна финансова 
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помощ за раждане на първо дете – Диян Йорданов Иванов, роден на 

30.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съве 

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие 

Сюлейманова Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица 

“Генерал Радецки” № 18. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Фани Филипова 

Ефтимова, живееща в село Кацелово, на улица “Трети март” № 67. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова, живееща в село Чилнов, на улица “Паисий Хилендарски” № 

3. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на Себихас Абдулова Алиева, живееща в село Помен,  

на улица „Александър Стамболийски” № 21 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Серкан Сунаев Селимов, роден на 

31.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и 

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

четене.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев 

Георгиев, живеещ в град Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 13. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2009 г. 

в Община Две могили. 

  Вносител: Боян Симеонов – Зам. – кмет на Община Две могили 

10. Информация за резултатите от участието на Община Две 

могили в проекти по различните оперативни програми в период от м. 

ноември 2007 г. до м. април 2009 г.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 074001  и № 071003 по КВС на земеделската земя в землището 

на село Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 091001 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 094002, № 102004 и № 103 001  по КВС на земеделската земя в 
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землището на село Пепелина от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 094003 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 071002 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 051001 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Даване предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот № 227002 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе – първо и второ четене. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

19. Изменение на Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили     
Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Зам. – 

кмет на Община Две могили:  

Вземане решение за отмяна решението за отреждане територия за 

озеленяване в квартал 87 по плана на село Кацелово за озеленяване. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

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

уредба” разгледа подробно докладната записка, като предлагаме тя да бъде 

приета със следното изменение. Първо – в основанието – да стане чл. 62а, ал. 
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4 от ЗУТ, вместо чл. 62а, ал. 3, т. 2 и второ: Точка 1 от решението да бъде: 

Дава съгласие за промяна предназначението на отредения за озеленяване  

квартал 87 (осемдесет и седем) по плана на село Кацелово, община Две 

могили, област Русе с включения в него имот № 632 (шестстотин тридесет и 

две). 

След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

съвет на основание чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 415 
 

1. Дава съгласие за промяна предназначението на отредения за 

озеленяване  квартал 87 (осемдесет и седем) по плана на село Кацелово, 

община Две могили, област Русе с включения в него имот № 632 (шестстотин 

тридесет и две). 

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на Петя Любенова Антонова, живееща в село Баниска, на 

улица „Индже войвода” № 7 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Диян Йорданов Иванов, роден на 30.03.2009 г. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: Докладната е разгледана в 

комисиите и предлагаме, тя да бъде приета, така както ни се предлага. 

След приключване разискванията по втора точка, Общинският 

съвет, Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 

1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

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

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

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

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26 /23.01.2009 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 

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

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

общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 416 
 

1. Отпуска на Петя Любенова Антонова с ЕГН 8610235293, живееща в 

село Баниска,  на улица „Индже войвода” № 7 еднократна финансова помощ 

в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на първо дете – Диян 

Йорданов Иванов, роден на 30.03.2009 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Сюлейманова 

Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица “Генерал Радецки” № 

18. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Касае се за разходи 

направени от лице, за погребение на негов далечен роднина. Предлагам да и 

се отпусне помощ в размер на 100 (сто) лева за да си покрие направените 

разходи.  

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

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

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

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

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

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 417 
 

1. Отпуска на Севдие Сюлейманова Сюлейманова с ЕГН 7109125453, 

живееща в град Две могили, на улица „Генерал Радецки” № 18 еднократна 

финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева. 
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  2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно,  как е изразходвала отпуснатите и средства. 

В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фани Филипова 

Ефтимова, живееща в село Кацелово, на улица “Трети март” № 67. 

 В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

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

финанси” отказва да бъде отпусната исканата от Фани Филипова помощ, тъй 

като смятаме, че парите са необходими на хора, които са изпаднали временно 

в тежко финансово положение.   

След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

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

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

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

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

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 418 
 

1. Оказва да бъде отпусната на Фани Филипова Ефтимова с ЕГН 

6108085354, живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 67 

еднократна финансова помощ за издаване на фолклорен сборник. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 
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Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова, живееща в село Чилнов, на улица “Паисий Хилендарски” № 3. 

В разискванията по пета точка взеха участие. 

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

финанси” счита, че не трябва да се отпускат на Анка Симеонова пари, тъй 

като, тя все още не е отчела, как е изхарчила отпуснатите и 350 лева през 

2007 г. 

След приключване разискванията по 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 Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 419 
 

1. Оказва да бъде отпусната на Анка Костова Симеонова с ЕГН 

3902285338, живееща в село Чилнов, на улица „Паисий Хилендарски” № 3 

еднократна финансова помощ. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет)съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на Себихас Абдулова Алиева, живееща в село Помен,  на 

улица „Александър Стамболийски” № 21 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Серкан Сунаев Селимов, роден на 31.03.2009 г. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

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

№ 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 

по Протокол № 26 /23.01.2009 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 

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

№ 420 
 

1. Отпуска на Себихас Абдулова Алиева с ЕГН 8504035435, живееща в 

село Помен,  на улица „Александър Стамболийски” № 21 еднократна 

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

дете – Серкан Сунаев Селимов, роден на 31.03.2009 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие на 

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

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: Комисията по “Нормативна 

уредба” счита, че наредбата, така, както ни е предложена, може да бъде 

приета.  

 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: Организация на пожарната безопасност и спасяване на 

населението? – няма. 

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

наредбата: Изисквания за пожарна безопасност и спасяване на населението? 

– няма. 

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

наредбата: Осигуряване на пожарната безопасност и спасяване на 

населението? – няма. 

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

наредбата: Административно-наказателни разпоредби? – няма. 

6. Имате ли други предложения за изменение: Допълнителните 

разпоредби? – няма. 

7. Имате ли други предложения за изменение на: Преходните и 

заключителните разпоредби? – няма. 

 След приключване разискванията по седма точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 
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местна администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 421 
 

1. Приема на второ четене Наредба № 17 за пожарна безопасност и 

съдействие на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в 

сила от 01.06.2009 г.. 

2. Отменя, считано от 01.06.2009 г. Наредба № 7 за пожарната и 

аварийната безопасност на територията на Община Две могили, приета с 

Решение № 97 по Протокол № 13/31.03.2004 г., изм. с Решение № 119 по 

Протокол № 15/15.06.2004 г. 

Приложение: Наредба № 17 за пожарна безопасност и съдействие на 

територията на община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 6 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев Георгиев, 

живеещ в град Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 13. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисията по 

“Здравеопазване” разгледа всички представени към молбата документи и 

счита, че тя следва да бъде уважена. 

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

финанси” счита, че следва да му бъде отпусната помощ в размер на 200 

(двеста) лева. 

 След приключване разискванията по осма точка, Общинският 

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

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

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

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

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 
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№ 422 
 

 1. Отпуска на Георги Коев Георгиев с ЕГН 5011255363, живеещ в град 

Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 13 еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева. 

  2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвал отпуснатите му 

средства за лекарства. В случай, че не представи такива, следва да ги 

възстанови. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Зам. – 

кмет на Община Две могили:  

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2009 г. в 

Община Две могили. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – общински съветник: Предлагам програмата да 

се приеме. Има и други проблеми, които следва да бъдат залегнати в нея, но е 

необходимо да се свърши определен обем от работа, преди всичко от по-

горестоящи органи. 

След приключване разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, Общинският съвет на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за 

прилагана на Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, 

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

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 423 
 

  1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 г. в Община 

Две могили. 

2. Упълномощава заместник–кмета на Община Две могили и 

председател на Комисията за детето – Боян Симеонов, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на общински съвет. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2009 г. в 

Община Две могили. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

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

По десета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Зам. – 

кмет на Община Две могили:  

Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 

проекти по различните оперативни програми в период от м. ноември 2007 г. 

до м. април 2009 г.  

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – общински съветник: Информацията е изчерпателна 

и ви предлагам да я приемем. 

След приключване на разискванията по десета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 424 
 

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две 

могили в проекти по различните оперативни програми в период от месец 

ноември 2007 г. до месец април 2009 година.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две 

могили в проекти по различните оперативни програми в период от месец 

ноември 2007 г. до месец април 2009 година.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 074001  и № 071003 по КВС на земеделската земя в землището на село 

Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

В допълнение заместник-кмета каза: Съгласно ЗСПЗЗ общинския 

съвет има право да промени предназначението на земеделските земи. В 

случая се касае за пустеещи мери и пасища. Интереса, който се проявява към 

земите около село Пепелина и свързан с идеята ни там да бъде изградено 

Голф-игрище. Това ще е от полза за общината. 

В разисквания по единадесета точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: С едно такова решение, 

ще има ли възможност да бъде продаден общински имот, без решение на 

съвета? 

2. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината:  Няма такава 

възможност.  
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След приключване разискванията по единадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 

и ал. 4 от от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 425 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 074001 (седемдесет и четири хиляди и едно) с площ от 176.201 (сто 

седемдесет и шест декара и двеста и един квадратни метра) и имот № 071003 

(седемдесет и една хиляди и три) с площ от 58.502 (петдесет и осем декара и 

петстотин и два квадратни метра) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Пепелина, двата имота в местността 

“Курията”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесата точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 091001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка, Общинският съвет на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 426 
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   1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 091001 (деветдесет и една хиляди и едно) с площ от 147.974 (сто 

четиридесет и седем декара и деветстотин седемдесет и четири квадратни 

метра) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Пепелина, в местността “Урвата”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 094002, № 102004 и № 103 001  по КВС на земеделската земя в землището 

на село Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

 Разисквания по тринадесета точка нямаше.  

По тринадесета точка, Общинският съвет  на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 427 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 094002 (деветдесет и четири хиляди и две) с площ от 144.814 (сто 

четиридесет и четири декара и осемстотин и четиринадесет квадратни метра), 

имот 102004 (сто и две хиляди и четири) с площ от 78.888 (седемдесет и осем 

декара и осемстотин осемдесет и осем квадратни метра) и имот № 103001 (сто 

и три хиляди и едно) с площ от 44.410 (четиридесет и четири декара и 

четиристотин и десет квадратни метра) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Пепелина, от които: 

първият имот в местността “Коржука”, а втория и третия – в местността 

“Сиври чука”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 
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 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
  

 Гласували 16 (шестадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов 

– Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 094003 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 Разисквания четиринадесета точка нямаше.  

По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 428 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 094003 (деветдесет и три четири хиляди и три) с площ от 185.228 (сто 

осемдесет и пет декара и двеста двадесет и осем квадратни метра) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, в местността “Коржука”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По петнадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  
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Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 071002 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 429 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 071002 (седемдесет и една хиляди и две) с площ от 60.388 (шестдесет 

декара и триста осемдесет и осем квадратни метра) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, в местността “Курията”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
  

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шестнадесета  точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 051001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета точка, Общинският съвет на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 430 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 051001 (петдесет и една хиляди и едно) с площ от 116.797 (сто и 

шестнадесет декара и седемстотин деветдесет и седем квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Пепелина, в местността “Курията”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета  точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Даване предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

№ 227002 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание на 

основание чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2, 3, 4 и ал. 4 от от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 431 
 

  1. Дава предварително съгласието за промяна предназначението на 

имот № 227002 (двеста двадесет и седем хиляди и две) с площ от 39.392 

(тридесет и девет декара и триста деветдесет и две квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Пепелина, в местността “Тюлкьорман”. 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осемнадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Зам. – кмет на Община Две могили:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

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

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе – първо четене. 

 В разискванията по осемнадесета точка взеха участие: 

 1. Пламен Лашев – Общински съветник: Комисията по “Нормативна 

уредба” разгледа предложената ни Наредба и предлага тя да бъде приета във 

вида, в който ни се предлага. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 432 
 

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

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

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

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По деветнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Изменение на Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили. 

В разискванията по деветнадесета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Запознат съм добре с този 

въпрос. Ходил съм на място и съм разговарял с инвеститорите. Абсолютно 

съм съгласен с направеното предложение. Не бива да изпускаме дадената ни 
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възможност на територията на общината да бъдат разкрити нови работни 

места. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона 

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

24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 433 
 

1. Изменя т. 3.5. от свое Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 

г., което добива следния вид: Забележка: Направените предложения следва 

да бъдат реализирани за период от 12 месеца, считано от датата на 

сключване на договора за покупко-продажба на обекта.  

2. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския 

съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

от разгледаните днес докладни има направено искане за разглеждане и 

приемане на второ четене предложената ни Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост 

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

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе 

 Тъй като по нея, не бяха направени съществени предложения за 

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

Правилик, тя да бъде разгледана на второ четене днес и приета. 

 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

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 

№ 434 
 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване 

на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
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управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 21 от дневния ред, а т. 21 

– да стане т. 22. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Зам. 

– кмет на Община Две могили:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

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

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

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

 Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 4, ал. 1 и 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 435 
 

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

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 

която влиза в сила от 01.06.2009 г.. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

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

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе.  
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и първа точка: Изказвания, питания, становища и 

предложения не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и четвъртото редовно заседание 

на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


