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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 
 

№ 35 
 

Днес, 19 юни 2009 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две 

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

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 13 (тринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Йордан Георгиев Великов. 

   2. Енчо Петров Стоянов. 

3. Огнян Стефанов Георгиев. 

4. Сезер Юсеин Сабах. 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Кмета на Община, Кметове на 

Кметства и граждани от Общината. 

Байчо Георгиев обяви: След насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството му са постъпили две докладни записки, 

които се предлага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка с вх № 281/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен 

заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по 

проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. 

2. Докладна записка с вх № 282/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен 

заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по 

проект „Придобиване на умения и постигане на общественаактивност за 

потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 

могили и Иваново”. 

Предлагам те да станат съответно точка 16 и 17 по дневния ред, а точка 

16 – да стане точка 18.  

Пламен Лашев: В отсъствието на Йордан Великов, по пета точка ще 

докладвам аз. 

Петър Петров: По осма и петнадесета точка ще докладвам аз, вместо 

отсъстващия Йордан Великов 
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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. Докладна записка от Байчо Георгиев  с вх. № 255/29.05.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода от 12.11.2008 г. до 12.05.2009 г.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев  с вх. № 260/04.06.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 435 по Протокол 

№ 34/22.05.2009 г.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 261/04.06.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на 

детето за периода 2008 – 2013 г. в Община Две могили.  

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

  Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/04.06.2009 г., 

относно: Намаляване капацитета на ДДМУИ “Света Петка” село 

Могилино и корекция в бюджета.  

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/04.06.2009 г., 

относно: Вземане решение за учредяване  на право на преминаване на 

кабел НН за ел. захранване на базова станция “БТК МОБАЙЛ” – ООД в 

имот № 041014 в землището на село Могилино, община Две могили.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Живка Петрова Петкова, живееща в село 

Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 30 на еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете – Преслава Галинова Ангелова,  родена 

на 28.03.2009 г. 
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Докладва:  Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

 Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Надежда Димитрова Ткаченко, живееща в град 

Две могили,  на улица „Георги Бенковски” № 26 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Росица Павлова Ткаченко,  

родена на 11.05.2009 г. 

Докладва:  Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

 Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Генерал Радецки” № 14 на еднократна финансова 

помощ. 

Докладва:  Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

 Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка 

Асенова Ангелова, живееща в село Острица, на улица „Витоша” № 9. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

  Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 273/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон 

Йорданов Стоев, живеещ в село Могилино, на улица „Възраждане” № 38. 

Докладва:  Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

 Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/11.06.2009 

г., относно: Избор на управител на общинско търговско дружество 

“Черни Лом 2008 ” ЕООД  гр. Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 275/11.06.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  
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13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/11.06.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/11.06.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/11.06.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка с вх № 281/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен 

безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово 

съфинансиране по проект „Модерна и ефективна администрация в 

община Две могили”. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка с вх № 282/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен 

безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово 

съфинансиране по проект „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на общините Две могили и Иваново”. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

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

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев  с вх. № 255/29.05.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода от 12.11.2008 г. до 12.05.2009 г.  

По нея докладва:  

1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия подробно разгледа настоящата докладна. Тя показва, 

че пред третото шестмесечие на мандата ни, Общинския съвет е работил 

добре. В резултат на положения от нас труд са приети нови наредби и 

решения, които съдействат на общинското ръководство да работи 
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пълноценно по изпълнение на поетите с Програмата за управление на 

общината цели. Предлагам на Общинския съвет да приеме представения ни 

отчет.  

 Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка, Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 във 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 436 
 

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

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2008 г. до 12.05.2009 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2008 г. до 12.05.2009 г.  
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев  с вх. № 260/04.06.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 435 по Протокол 

№ 34/22.05.2009 г.  

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Върнати за разглеждане са две изменения, които ние направихме в 

Наредба № 7 на предходното заседание на Общинския съвет. Считам 

основанията изложени от областния управител за правилни. Нашата комисия 

подкрепя представената ни Наредба за изменение на Наредба № 7, с която 

отменяме направените изменения с Решение 435 по отношение на чл. 42, ал. 

6 и чл. 50. Предлагам на първо четене Наредбата да бъде приета.  

 Разисквания по втора точка нямаше. 

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

Закона за нормативните актове, чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, 

предложение 1, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 21, ал. 2, 

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

администрация, чл. 101, ал. 1, ал. 4, ал. 6  и ал. 7 във връзка с чл. 4, ал. 1, 



 

 6 

чл. 99  от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 437 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение  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 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 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 261/04.06.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на 

детето за периода 2008 – 2013 г. в Община Две могили.  

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната и приложения 

към нея отчет. Прави впечатление, че за една година е направено достатъчно 

по стратегията. Общенският съвет също участва активно, като беше 

разработена и приета Наредба № 10.  

2. Светлозар Донев: - Председател на Комисията по “Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Нашата комисия също разгледа тази докладна. Необходимо е да се 

обърне повече внимание на превенцията, като започна определено да се 

работи в тази насока. Предлагам отчета да се приеме. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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, 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 

№ 438 
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1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на 

детето за периода 2008-2013 г. в община Две могили. 

 Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила 

на детето в Община Две могили. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/04.06.2009 г., 

относно: Намаляване капацитета на ДДМУИ “Света Петка” село 

Могилино и корекция в бюджета.  

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Комисията по “Здравеопазване и социална политика” разгледа 

докладната и  счита, че решението, което ни се предлага следва да бъде 

прието.  

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

При условие, че в Дома в Могилино има 29 деца при капацитет 60 и с 

оглед на новите социални услуги, които ще разкрием в Две могили и в 

Могилино е резонно да намалим бюджета, като тези средства бъдат насочени 

към новите услуги. По тази причина нашата комисия също подкрепя 

докладната.  

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка, Общинският съвет на основание  чл. 36а, ал. 2, 

т. 1 Правилника за прилагане Закона за социалното подпомагане във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 439 
 

  1. Намалява капацитета на Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост “Света Петка” с. Могилино от 60 на 30 места, считано от 

01.09.2009 г. 

  2. Прави корекция в бюджета и преразпределя средствата от намаления 

капацитет на ДДМУИ “Света Петка” с. Могилино между “Център за 

настаняване от семеен тип”, с капацитет 12 места в гр. Две могили и 

“Защитено жилище за възрастни с увреждания”, с капацитет 10 места в с. 

Могилино, считано от 01.09.2009 г. 

  3. Допълва точка едно от свое Решение № 127 по Протокол № 12/ 

23.05.2008 г. (изменено с Решение № 338 по Протокол № 27/30.01.2009 г.), 
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като продължава изречението с текста „... ,като дата за откриване на 

социалната услуга се приема 01.09.2009 г.”   

 4. Упълномощава кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на общинския съвет. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/04.06.2009 г., 

относно: Вземане решение за учредяване  на право на преминаване на 

кабел НН за ел. захранване на базова станция “БТК МОБАЙЛ” – ООД в 

имот № 041014 в землището на село Могилино, община Две могили.  

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Ние разгледахме докладната, като считаме, че трябва да се промени 

основанието въз основа на което приемаме решението и точка едно и 

частично точка две от него. Основанието трябва, според нас да бъде чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника ни, чл. 193 от Закона за устройство на територията и 

чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения. Първа точка от самото 

Решение да добие следният вид: Учредява безвъзмездно сервитут – право на 

прокарване на кабел с ниско напрежение – 1 кV, чрез подземен кабел САВТ 

3х25+16 мм2, който ще се захрани от последния стълб на въздушна мрежа 

НН, ВИ на ТП “Ново” по указания от проекта начин. Кабелът да бъде 

положен в изкоп с размери 0.8/06м и дължина 170 м., отстоящ на 0.6 м. от 

улица “Струма” в село Могилино за захранване на обект – Приемо-

предавателна станция VT 5431 на “БТК Мобайл” ЕООД – София в имот № 

041014 по КВС на земеделската земя в земилището на село Могилино, 

находящ се в местността “Тасладжана” в полза на “БТК Мобайл” ЕООД – 

София, в рамките на зоната с ограничен режим на ползване (сервитута). Във 

втора точка вместо “право на преминаване” да се чете “право на прокарване”. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Прокарването на този кабел ще подобри комуникациите в Общината. 

След приключване разискванията по пета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 193 от Закона за устройство на територията, чл. 

295, ал. 7 от Закона за  електронните съобщения във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 440 
 

1. Учредява безвъзмездно сервитут – право на прокарване на кабел с 

ниско напрежение – 1 кV, чрез подземен кабел САВТ 3х25+16 мм2, който ще 

се захрани от последния стълб на въздушна мрежа НН, ВИ на ТП “Ново” по 

указания от проекта начин. Кабелът да бъде положен в изкоп с размери 

0.8/06м и дължина 170 м., отстоящ на 0.6 м. от улица “Струма” в село 

Могилино за захранване на обект – Приемо-предавателна станция VT 5431 на 

“БТК Мобайл” ЕООД – София в имот № 041014 по КВС на земеделската 

земя в земилището на село Могилино, находящ се в местността “Тасладжана” 

в полза на “БТК Мобайл” ЕООД – София, в рамките на зоната с ограничен 

режим на ползване (сервитута). 

2. Задължава кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 

право на прокопаване, съгласно чл. 193, ал. 4 от Закона за устройството на 

територията по одобрената от главния архитект на общината схема.  
 

 Гласували 13 (тринадесет)съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Живка Петрова Петкова, живееща в село 

Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 30 на еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете – Преслава Галинова Ангелова,  родена 

на 28.03.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Нашата комисия намира молбата за основателна, поради което 

предлага да бъде уважена. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Предлагаме да и бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 

лева. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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 
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на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 441 
 

1. Отпуска на Живка Петрова Петкова с ЕГН 8207305359, живееща в 

село Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 30 на еднократна финансова 

помощ  в размер на 200 (двеста) за раждане на второ дете – Преслава 

Галинова Ангелова,  родена на 28.03.2009 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Надежда Димитрова Ткаченко, живееща в град 

Две могили,  на улица „Георги Бенковски” № 26 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Росица Павлова Ткаченко,  

родена на 11.05.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Тук ситуацията е същата, като в предходната докладна. Всички 

изискуеми документи са представени и изрядни. Съгласно Наредба № 10 

считаме, че молбата следва да бъде уважена.  

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Може да и бъде отпусната помощ в размер на 200 лева, тъй като детето 

е второ за жената. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинския съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 442 
 

1. Отпуска на Надежда Димитрова Ткаченко с ЕГН 8103295578, 

живееща в град Две могили,  на улица „Георги Бенковски” № 26 еднократна 

финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – 

Росица Павлова Ткаченко родена  на 11.05.2009 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Генерал Радецки” № 14 на еднократна финансова 

помощ. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 

Тук става въпрос за болно дете от церебрална парализа. Майката моли 

да и отпуснем еднократна финансова помощ, тъй като тя, съпруга и и техните 

близки не могат да осигурят всички необходими за детето лекарства,поради 

високата им цена и реалните доходи, които те получават. Жената е 

представила епикризи и всички необходими документи. Нашата комисия 

предлага молбата и да бъде уважена. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Документите са изрядни и не е проблем да и се отпуснат 200 лева.  

 Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

с 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 

№ 443 
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1. Отпуска на Нора Валериева Атанасова с ЕГН 8606061519, живееща в 

град Две могили, на улица „Генерал Радецки” № 14 еднократна финансова 

помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

 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 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка 

Асенова Ангелова, живееща в село Острица, на улица „Витоша” № 9. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Докладната е от кмета на село Острица. Става въпрос за дете, за което 

майка му не може да плати таксата на детската градина. Миналата година, на 

същата жена, отново отпуснахме средства, за да бъдат покрити разходите на 

детето от посещаването на детската градина. Тъй като става дума за дете, 

считаме че молбата тряба да бъде уважена. Предлагам тези 100 лева, които не 

достигат да се съберат от общинските съветници. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Съгласно Наредба № 10 можем да отпуснем 200 лева. Остават още 100 

лева, които ние съветниците можем да съберем и платим.  

Разисквания по девета точка нямаше: 

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

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

с 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 

№ 444 
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1. Отпуска на Дарина Асенова Ангелова с ЕГН 7908015450, живееща в 

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

размер на 200.00 лв (двеста лева), необходима и за заплащане дължимата 

такса за детската градина на детето Виктор Даринов Ангелов с ЕГН 

0441205328. 

 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 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 273/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон 

Йорданов Стоев, живеещ в село Могилино, на улица „Възраждане” № 38. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Нашата комисия разгледа докладната. Става въпрос за човек който 

страда от туберкулоза и се нуждае от средства за лекарства. Заболяването е 

сериозно, има представена епикриза. Заслужава да му помогнем. Предлагам 

молбата да се уважи.  

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Ние предлагаме сумата да е в размер на 150 лева. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

с 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 

№ 445 
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1. Отпуска на Симеон Йорданов Стоев с ЕГН 6408145340, живеещ в 

село Могилино, на улица „Възраждане” № 38 еднократна финансова помощ в 

размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 

  2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му 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 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/11.06.2009 г., 

относно: Избор на управител на общинско търговско дружество “Черни 

Лом 2008 ” ЕООД  гр. Две могили. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Кметът на Общината със своя заповед назначи комисия, която да 

проведе избора за управител на търговското дружество. В нея бяха включени 

трима съветника и двама представители от администрацията. Комисията 

разгледа подадените заявления, които бяха две на брой. Тя стигна до извода, 

че само единият от кандидатите отговаря на предварително обявените 

условия на конкурса, а именно: Александър Иванов. Той е представил всички 

необходими документи. Предлагам на Общинския съвет да избере 

Александър Иванов за управител на “Черни Лом 2008” – ЕООД.  

Освен това, към докладната е приложен годишния финансов отчет за 

2008 г. на дружеството. Тук е счетоводния баланс, отчета за приходите и 

разходите, отчета за паричния поток и за собствения капитал с 

приложенията. Това ни се предлага, тъй като до 30.06.2009 г. те трябва да 

бъдат приети от нас и съответно, да бъдат представени в Търговския 

регистър в град Русе. В противен случай, дружеството ни ще бъде 

санкционирано. Затова в предложения ни проект за решение трябва да се 

добави като точка три следния текст: “Приема годишния финансов отчет за 

2008 г. на търговско дружество “Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили, 

ЕИК ЕИК 200223749, като задължава управителя му, да подаде същия, в срок 

до 30.06.2009 г. в Агенцията по вписвания вград Русе.”   

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 51, ал. 5, т. 4 от Закона за общинската 
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собственост, чл. 50д, ал. 3, чл. 51 от 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 и резултатите от проведения конкурс по протокол 

от 10.06.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № 286/16.05.2009 г. на 

Кмета на Община Две могили, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 446  
 

1. Избира за управител на еднолично общинско търговско дружество 

“Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили със седалище и адрес на 

управление: град Две могиил, община Две могили, област Русе, улица  ”Цар 

Симеон” № 26, ЕИК 200223749 Александър Иванов Иванов, ЕГН 7001015362 

от град Две могили, община Две могили, област Русе, улица ”Филип Тотю” 

№ 25. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за управление 

със същия на търговското дружество за срок от три години. 

3. Приема годишния финансов отчет за 2008 г. на търговско дружество 

“Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили, ЕИК ЕИК 200223749, като 

задължава управителя му, да подаде същия, в срок до 30.06.2009 г. в 

Агенцията по вписвания в град Русе 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 275/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по 

“Бюджет и финанси”. 

Миналата година е проведен търг за същия имот, но не е имало интерес 

към него. Сега се проявява интерес от граждани за закупуването му. Цената е 

разумна, поради което нашата комисия, предлага да подкрепим докладната 

записка.  

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Към докладната се приложени всички необходими документи, затова 

да отива на търг и да се продава. Предлагам точка 3 да добие следния вид:  

Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
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 Така да бъдат оформени и другите три решения за продажба. 

 След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, 

изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

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

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

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 447  
 

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

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

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

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

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

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

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

могили, област Русе, на улица “Русалка” № 26. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 319.80 (две хиляди 

триста и деветнадесет лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 5 440.00 (пет хиляди четиристотин и четиридесет лева и 

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

търг.      

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: Красимир Кунев - Член на Комисията по “Бюджет 

и финанси”. 



 

 17 

Става въпрос за имот – частна общинска собственост с данъчна оценка 

2 614.40 (две хиляди шестотин и четиринадесет лева и четирдесет стотинки). 

Документите са изрядни. Предлагам да подкрепим направеното предложение 

за продажба.  

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7  за реда за придобиване на 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 448  
 

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

общинска собственост по Акт № 1095 от 27.08.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот I (римско едно) квартал 

118 (сто и осемнадесет) по устройствения план на град Две могили, област 

Русе, при граници: от двете страни – улица общинска мера и имот II – 283 

(римско две, тире, арабско двеста осемдесет и три), състоящ се от 

незастроено дворно място с площ от 640 (шестстотин и четиридесет) 

квадратни метра, находящ се в град Две могили на улица „Алеко 

Константинов” № 1. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 614.40 (две хиляди 

шестотин и четиринадесет лева и четирдесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 8 960.00 (осем хиляди деветстотин и шестдесет лева и 

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

търг. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

 3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

 3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет 

и финанси”.  

Касае се за незастроено дворно място с площ 720 квадратни метра. 

Миналата година, този имот също беще обявен за продажба, но купувачи не 

се явиха. Сега имаме информация, че няколко човека проявяват интерес към 

него. Началната цена за търга е приемлива. Предлагам да подкрепим 

докладната. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 35, 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7  за реда за придобиване на 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 449  
 

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

общинска собственост по Акт № 1276 от 28.08.2008 г. на Кмета на Община 

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

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

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

общинска мера, имот VІІІ – 97 (римско осем, тире, арабско деветдесет и 

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

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

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

шест, тире, арабско деведесет и четири), състоящ се от незастроено дворно 

място с площ от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра, находящ се в 

град Две могили, на улица „Мусала” № 1. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 941.20 (две хиляди 

деветстотин четирдесет и един лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 6 120.00 (шест хиляди сто и двадесет лева и нула 

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

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
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 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  Петър Петров – Председател на Комисията по 

“Бюджет и финанси” . 

Имотът се намира в село Баниска с площ 5 000 квадратни метра. 

Общинска собственост е, но не се стопанисва. Затова трябва имотът да бъде 

продаден за да се намери някой, който да се грижи за него. Намирам 

началната цена от 10 810 лева за реална. Дано да се намери купувач. 

Предлагам точка едно от нашето решение да добие следния вид: Да бъде 

продаден след провеждане на публично-оповестен конкурс имот – частна 

общинска собственост по Акт № 37 от 16.04.1997 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Терен с площ от 5.405 (пет декара четиристотин и пет) 

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

образуван от имот № 000460 (четиристотин и шестдесет) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Баниска, ЕКАТТЕ 02587, област Русе, при граници и съседи: имот № 069004 

– нива на Соня Петрова Неделчева, имот № 000462 – пасище, мера на 

Община Две могили, област Русе, имот 000463 – ведомствен път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 000572 – пасище, мера на Община Две 

могили, област Русе, имот № 174001 – овощна градина на Мими Костадинова 

Видинлиева – Дикова, имот № 207002 – залесена територия на МЗГ – 

ДЛ/ДДС, имот № 000443 – пасище с храсти на Община Две могили, област 

Русе и имот № 069005 – нива на Митка Иванова Дянкова, заедно с 

построената в него масивна едноетажна сграда – бивш “Пионерски лагер” 

(сградата е негодна за обитаване), построена през 1987 г. със застроена площ 

от 572 (петстотин седемдесет и два) квадратни метра, състояща се от столова, 

кухненско помещение, дванадесет спални и басейн (разрушен) със застроена 

площ от 200 (двеста) квадратни метра. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от Наредба №7  за 

реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

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

имоти и вещи общинска собственост 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 450 
1. Да бъде продаден след провеждане на публично-оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 37 от 16.04.1997 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Терен с площ от 5.405 (пет декара 

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

тридесет и шест), образуван от имот № 000460 (четиристотин и шестдесет) 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, област Русе, при граници и съседи: имот № 

069004 – нива на Соня Петрова Неделчева, имот № 000462 – пасище, мера на 

Община Две могили, област Русе, имот 000463 – ведомствен път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 000572 – пасище, мера на Община Две 

могили, област Русе, имот № 174001 – овощна градина на Мими Костадинова 

Видинлиева – Дикова, имот № 207002 – залесена територия на МЗГ – 

ДЛ/ДДС, имот № 000443 – пасище с храсти на Община Две могили, област 

Русе и имот № 069005 – нива на Митка Иванова Дянкова, заедно с 

построената в него масивна едноетажна сграда – бивш “Пионерски лагер” 

(сградата е негодна за обитаване), построена през 1987 г. със застроена площ 

от 572 (петстотин седемдесет и два) квадратни метра, състояща се от столова, 

кухненско помещение, дванадесет спални и басейн (разрушен) със застроена 

площ от 200 (двеста) квадратни метра. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 111.90 (сто и 

единадесет лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 10 810.00 (десет хиляди осемстотин и десет лева и нула стотинки), 

която да бъде начална цена при провеждане на публично-оповестения 

конкурс при следните критерии: 

2.1 Предложена цена 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока цена. Точките се определят в съотношение към базова продажна 

цена по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp  ,  където: 

      Ц б 
 

 10 е коефициент на показателя; 

 Ц пр е предложената цена от кандидата; 

 Ц б е базовата (начална наемна) цена 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване на 1 работно място – 2 точки; две и повече работни места – 4 

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до1000 лв. – 5т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 2000 лв.-8т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 2000 лв.-10т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 
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Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, като максималния брой точки се 

присъжда на участника, предложил използване на материали и суровини от 

региона; 

 инвестиционен план – поетапно реализиране на предложените 

инвестиции, посочване на конкретните дейности и срокове за 

осъществяването им – максимум 5 точки. 

2.5. Начин на класиране на кандидатите: 

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 

участник, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се 

прилагат критериите „Опазване или възстановяване на околната среда” и 

„Най-висок размер инвестиции”. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публично-оповестения конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка с вх № 281/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен 

заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране 

по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. 

По нея докладва: 

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Касае се за проект, спечелен от Общината. По него обаче, първо трябва 

да се проведат предвидените мероприятия, да се заплатят от Общината, след 

което те трябва да се защитят и съответно – да се възстановят. Кметът трябва 

да си е направил сметката, каква сума ще му е необходима по проекта за тези 

мероприятия. По тази причина предлага да се прехвърли от една в друга 

бюджетна сметка сумата от 45 000 лева. Предлагам да подкрепим 

докладната. 

 В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: По Оперативна програма 

“Административен капацитет”, с този проект сме одобрени с други 24 
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общини. Надяваме се чрез него да бъде подобрено административното 

обслужване на гражданите.   

След приключване разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет на основание точка 20 от Раздел ІV. Получаване и 

усвояване на средства чрез трансфер по банкова извънбюджетна сметка 

7443 от Указания на Министерството на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., относно: Редът и 

начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд 

от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, 

на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд 

„Земеделие” и тяхното отчитане във връзка с 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 

№ 451 
 

1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

общината в извънбюджетна сметка BG22BUIB71143229000101 при СИБАНК 

Русе Оперативна програма „Административен капацитет”, проект „Модерна 

и ефективна администрация в Община Две могили” в размер на 45 000 

(четиридесет и пет хиляди) лева като временен безлихвен заем. 

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка с вх № 282/16.06.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Отпускане на временен безлихвен 

заем от бюджетна на извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране 

по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за потенциална местна инициативна група на територията на 

общините Две могили и Иваново”. 

По нея докладва: 

Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Този проект засяга създадената местна инициативна група между 

Общините Две могили и Иваново. Ситуацията е идентична като при предната 

точка. Първо трябва да се проведат мероприятията, а след това направените 

разходи да се възстановят. Предлагам да подкрепим докладната. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 
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1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Става въпрос за 

програма “Лидер”. Нашият проект е на стойност 186 000 лева с ДДС. В този 

проект участваме съвместно с Община Иваново. Тук целта е да се създадат 

само меки административни и икономически мерки, да предизвикаме 

инициативността на хора, които могат да кандидатстват с неправителствени 

организации. Ще се подпомагат инициативните хора. Този “Лидер” ще 

разглежда и оценява проектите по тези инициативи. Освен меките мерки ще 

бъде изготвена стратегия в три насоки: туризъм, социални дейности и 

развитието на селското стопанство. Ако кандидатстваме с Община Иваново 

имаме по-голям шанс да спечелим. Тук ние сме водещата организация, а 

Иваново е партньор. Ще имаме техническо лице, което ще обслужва тази 

програма и още четирима специалисти в земеделието. Ръководител на 

проекта е г-жа Йорданова. Нашето задължение е да намерим хора, които да 

бъдат обучавани по този проект. Поемаме ангажимента на всяко тримесечие 

да правим отчет за дейността си и за изразходваните средства. После, 

разходите ни ще бъдат възстановявани. Датата на сключване на договора е 

03.06.2009 г.  

След приключване разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание точка 20 от Раздел ІV. Получаване и 

усвояване на средства чрез трансфер по банкова извънбюджетна сметка 

7443 от Указания на Министерството на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., относно: Редът и 

начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд 

от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, 

на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд 

„Земеделие” и тяхното отчитане във връзка с 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 

№ 452 
 

1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

общината в извънбюджетна сметка BG92BUIB71143229000102 при СИБАНК 

Русе Програма за развитие на селките райони 2007 – 2013 г., проект 

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 

могили и Иваново” в размер на 30 000(тридесет хиляди) лева като временен 

безлихвен заем. 

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „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 

№ 453 
 

 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 

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. 18 от дневния ред, а т. 18 

– да стане т. 19. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка: 

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 осемнадесета точка нямаше. 

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 
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№ 454 
 

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. 

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 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По деветнадесета точка от: 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. 
 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


