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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 
 

№ 46 
 

Днес, 19 февруари 2010 година, в 13.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна четиридесет и шестото, редовно 

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

съвет.  

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, днес е 19.02.2010 г. На тази дата отбелязваме 137 – 

годишнината от обесването на Васил Левски. 

Предлагам ви преди да започнем съществената част на днешното 

заседание, със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта 

на Апостола. 

 Всички съветници и присъстващи в залата стават на крака.  

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 взеха участие: Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, Кметове на Кметства от Община Две могили, Боряна 

Фучеджиева – старши специалист „Култура, духовни дейности и 

вероизповедания”, граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

определения и раздаден дневен ред. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

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 Драгомир Дамянов с вх. № 47/05.02.2010 г., 

относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 

могили през 2009 г. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 50/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметския наместник на село 

Широково през последната година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 51/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в град Две 

могили, на улица „Георги Бенковски” № 11 на еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете – Християна Тодорова Павлова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 52/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Елис Еминова Адемова, живееща в село Кацелово,  

на улица „Родопи” № 3а на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Белис Белгинова Басриева. 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 53/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Силвена Валентинова Георгиева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Г.С. Раковски” № 2 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Алексис Бисерова Алексиева. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 54/10.02.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет град Две 

могили за второто полугодие на 2009 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 55/10.02.2010 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска 

собственост. 
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Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 56/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница 

през последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 58/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 59/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Пробуда” село Батишница 

през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 60/10.02.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на 

малцинствата в Община Две могили. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 61/10.02.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос4 

ЛИДЕР на територията на Общини Две могили и Иваново. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 62/11.02.2010 г., 

относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 63/11.02.2010 г., 

относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 64/11.02.2010 г., 

относно: Годишен доклад за изпълнението на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 2009 г. 
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Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., 

относно: Общински план за регионално развитие на Община Две могили 

2007 – 2013 г. 

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

финанси”.  

                    Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

                              Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

                               Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

                              Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

                              Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

                              Микерям Адям – Председател на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

                              Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по 

„Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 47/05.02.2010 г., 

относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 

могили през 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Информацията за транспортната схема в Община Две могили е същата, 

която действаше миналата година. Часовете на тръгване на автобусите 

устройват населението на Общината. Добавени се в информацията 

училищните автобуси. Предлагам да се приеме информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 
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Искам да попитам, как се решава връзката между селата Батин, Горно 

Абланово и Екзарх Йосиф? От тези села към Две могили, мисля че връзката 

не е много добра. От там също имаме пътуващи граждани. Всяка година 

Общината дава на фирмите превозвачи 17 000 лева. Този въпрос трябва да се 

реши. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Този въпрос вече е решен. Тази година няма много сътресения. 

Естествено, че когато беше заледено до Батин не се стигаше, но така или 

инъче, транспортът е редовен. Аз лично съм доволен от превозвачите, защото 

учениците наистина има с какво да пътуват. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 

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

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

2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 47 от 05.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 606 
 

1. Приема Информация за спазването на транспортната схема в 

Община Две могили през 2009 г. 

Приложение: Информация за спазването на транспортната схема в 

Община Две могили през 2009 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 50/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметския наместник на село 

Широково през последната година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

По нея докладва: 

1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Информацията на Кметския наместник е добре подготвена. Вижда се 

какво е свършено през изминалата година. Населението от селото работи 

задружно, за да направят мястото където живеят по-красиво и това е много 

хубаво. Нямам никакви забележки. Да се приеме информацията. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Иван Вълков – Кметски наместник на село Широково: 
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 Постарах се да направя информацията достатъчно изчерпателна. 

Широково е малко село. Стремим се да осигурим един нормален живот за 

хората. Искаме да развиваме селски туризъм в Широково и Пепелина. Двете 

села предполагат едно добро развитие на такъв вид туризъм. Има няколко 

проекта за реализиране на къщи за селски туризъм, но всичко е свързано със 

средства и време. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 В тези райони имаме ли чужденци, които да са си закупили имот и да 

живеят там? 

 3. Иван Вълков – Кметски наместник на село Широково: 

 Има 4-5 къщи, които са купени от англичани, но те не пребивават там.  

 След приключване на разискванията по втора точка от дневния 

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

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 50 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 607 
 

1. Приема Информация за дейността на Кметския наместник на село 

Широково през 2009 г. 

Приложение: Информация за дейността на Кметския наместник на 

село Широково през последната година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 51/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в град Две 

могили, на улица „Георги Бенковски” № 11 на еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете – Християна Тодорова Павлова. 

По нея докладва:  

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

социална политика”:  

Докладната записка е оформена добре. Всички необходими документи 

са налице. Детето е първо за семейството. И двамата родители са граждани 

на Община Две могили. Комисията по “Здравеопазване и социална политика” 

реши да уважи молбата. 

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

докладна и излезе със становище да се отпуснат 150 лева за раждане на първо 

дете. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание, 
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 

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

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

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

изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година и 

Докладна записка с вх. № 51 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 608 
 

1. Отпуска на Ивелина Огнянова Павлова с ЕГН 8206195318, живееща 

в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11 еднократна финансова 

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

Християна Тодорова Павлова, родена на 11.08.2009 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 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 52/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Елис Еминова Адемова, живееща в село Кацелово,  

на улица „Родопи” № 3а на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Белис Белгинова Басриева. 

По нея докладва: 

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

политика”: 

 Подадени са документи за отпускане на еднократна помощ за раждане 

на първо дете. От направената справка в отдел ГРАО стана ясно, че бащата 

на детето не е жител на нашата Община, а на Община Тутракан. По тази 

причина Комисията излезе със становище да се уважи молбата, но средствата 

да бъдат 50% от стойността на помощта. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  
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 Комисията по “Бюджет и финанси” разгледа докладната и излезе със 

становище да се отпуснат 75 лева.  

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание 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 

във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе, приета с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. 

и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година и Докладна 

записка с вх. № 52 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 609 
 

1. Отпуска на Елис Еминова Адемова с ЕГН 8506125292, живееща в 

село Кацелово,  община Две могили, област Русе, на улица „Родопи” № 3а 

еднократна финансова помощ в размер на 75 (седемдесет и пет) лева за 

раждане на първо дете – Белис Белгинова Басриева, родена на 30.11.2009 г., 

тъй като бащата Белгин Басриев Адемов с ЕГН 8210265605 има постоянен и 

настоящ адрес в село Нова черна, община Тутракан, област Силистра.  

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 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 53/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на Силвена Валентинова Георгиева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Г.С. Раковски” № 2 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Алексис Бисерова Алексиева. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

По тази Докладна записка всички необходими докуметни, които се 

изискват по Наредба № 10 са налице. Детето е родено през новата година и 

няма причина да не се уважи молбата. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  
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Нашата Комисия разгледа докладната. Семейството отговарят на 

Наредба № 10. Становището ни е да се отпусне помощ в размер на 200 лева 

за раждане на първо дете, тъй като детето е родено през 2010 година.  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинския съвет, на основание 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 във връзка с чл. 3, 

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

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

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. С 

Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. 

№ 53 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 610 
 

1. Отпуска на Силвена Валентинова Георгиева с ЕГН 8301195319, 

живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Г. С. Раковски” № 2 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за раждане на 

първо дете – Алексис Бисерова Алексиева, родена на 07.01.2010 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 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 54/10.02.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет град Две 

могили за второто полугодие на 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”:  

Разгледах отчета, който този път ни е представен в табличен вид. По 

този начин, както са дадени нещата са по-добре систематизирани. Вижда се, 

че повечето решения са изпълнени, неизпълнените са или за отложени 

конкурси, или са отменени с други решения. Затова ви предлагам да се 

приеме отчетът. 
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Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 44, ал. 1, т. 7, 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, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 54 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 611 
 

1. Приема Отчета за изпълнението на решенията на Общинския съвет 

от Общинска администрация – Две могили за второто полугодие на 2009 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Две могили от Общинска администрация – Две могили за второто полугодие 

на 2009 г.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 55/10.02.2010 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Става дума за кафеавтомат, който се намира на партера в сградата на 

Общината. Нека площта да се отдаде под наем. Няма принципни 

противоречия. В докладната е сбъркана годината, до която ще бъде отдаден 

на търг. Да се приеме предложението за отдаване под наем на тази площ. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Аз ви предлагам тази дата, която е предложена в проекта за решение да 

отпадне. Да бъде посочен само за какъв срок ще се отдаде под наем площта. 

Предлагам решението да добие следния вид:  

1. Да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години, след провеждане 

на публичен търг с тайно наддаване част от имот – частна общинска 

собственост по Акт № 196/7 от 14.05.2001 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Търговска площ от 1 (един) квадратен метър, находяща се 

след влизане във входа и изкачване на първите стъпала – в дясно на 

масивната триетажна сграда, собственост на Община Две могили с площ от 

511 (петстотин и единадесет) квадратни метра, построена върху общинско 
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дворно място с площ от 1 630 (хиляда шестстотин и тридесет) квадратни 

метра, находящо се в град Две могили, област Русе, на бул. “България” № 84, 

представляващо урегулиран поземлен имот № 1033 (арабско хиляда тридесет 

и три), в квартал 54 (петдесет и четири) по устройствения  план на град Две 

могили, област Русе, при граници: от три страни улици, наследници Кою 

Попов, Цветелина Пенева при първоначална месечна наемна цена от 40.00 

(четиридесет) лева за поставяне на монетен апарат за топли напитки. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 

с тайно наддаване и сключи договор за наем въз основа на резултатите от 

търга. 

 3. В тридневен срок от изпълнението на решението да представи в 

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Съгласни сме с предложението на Председателя. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

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

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост и чл. 22, ал. 1 и ал. 7, чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 29, ал. 

1, т. 12, чл. 100, т. 1, чл. 101, ал. 1, пр. 2 от Наредба № 7 за реда за 

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

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

– общинска собственост на Община Две могили и Докладна записка с вх. 

№ 55 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 612 
 

1. Да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години, след провеждане 

на публичен търг с тайно наддаване част от имот – частна общинска 

собственост по Акт № 196/7 от 14.05.2001 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Търговска площ от 1 (един) квадратен метър, находяща се 

след влизане във входа и изкачване на първите стъпала – в дясно на 

масивната триетажна сграда, собственост на Община Две могили с площ от 

511 (петстотин и единадесет) квадратни метра, построена върху общинско 

дворно място с площ от 1 630 (хиляда шестстотин и тридесет) квадратни 

метра, находящо се в град Две могили, област Русе, на бул. “България” № 84, 

представляващо урегулиран поземлен имот № 1033 (арабско хиляда тридесет 

и три), в квартал 54 (петдесет и четири) по устройствения  план на град Две 

могили, област Русе, при граници: от три страни улици, наследници Кою 

Попов, Цветелина Пенева при първоначална месечна наемна цена от 40.00 

(четиридесет) лева за поставяне на монетен апарат за топли напитки. 
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2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 

с тайно наддаване и сключи договор за наем въз основа на резултатите от 

търга. 

 3. В тридневен срок от изпълнението на решението да представи в 

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 56/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница 

през последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Информацията е много кратка, но много точна. Мисля, че 

информациите на Кметовете на Кметства трябва точно така да се пишат. Има 

какво още да се желае, но за тази цел има нужда от работна ръка, с която не 

разполагаме. Комисията е със становище да приемем информацията на Кмета 

на Кметство село Батишница. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Салим Тасим – Кмет на Кметство село Батишница: 

Нямам какво друго да кажа по информацията. Написал съм точно това, 

което е направено през 2009 година. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния 

ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 56 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 613 
 

1. Приема Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Батищница през 2009 г. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Батищница през последната година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 
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Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 58/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Нашата Комисия разгледа докладната. Читалищата са много важен 

посредник между гражданите и живота им в Общината. Знае се какво е 

направило Читалището. Новото е във връзка с проекта за глобалните 

библиотеки. Ако се реализира този проект, това ще бъде от голяма полза за 

Читалището. Много точно са написани насоките, в които трябва да се работи. 

Има много мероприятия, но за това са нужни средства. Като цяло Комисията 

приеме предоставената информация.  

Разисквания по девета точка нямаше. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 

26а, ал. 4 от Закона за народните читалища, Решение № 565 по 

Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 58 от 

10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 614 
 

1. Приема Информация за дейността на Читалище „Свети свети Кирил 

и Методий” град Две могили за 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г.. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Свети свети 

Кирил и Методий” град Две могили за 2009 г. и насоки за работата му през 

2010 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

В залата влиза Сезер Сабах и се включва в работата на Общинския 

съвет. 
 

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 59/10.02.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Пробуда” село Батишница 

през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Въпреки, че е малко селото има подробно описание на мероприятията 

за годината. Информацията е много пълна и Комисията я приема. 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Микерям Адям – Общински съветник: 

Аз искам да се спра на материално – техническата база на Читалището 

в село Батишница. От както е построено Читалището не е правен ремонт. 

Предлагам да се отремонтира, защото наистина има нужда от това. 

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Преди един месец приехме бюджета. Това предложение трябваше да се 

внесе още тогава. Сега това може да стане само на актуализацията на 

капиталовите разходи. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Когато обсъждахме бюджета се каза, че за капиталови разходи са 

отпуснати много малко пари. Това може да се предвиди в последствие. 

Всичко е свързано със собствените приходи. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния 

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

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните 

читалища, Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна 

записка с вх. № 59 от 10.02.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 615 
 

1. Приема Информация за дейността на Читалище „Пробуда” село 

Батишница за 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Пробуда” село 

Батишница за 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 60/10.02.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на 

малцинствата в Община Две могили. 
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По нея докладва: 

1. Никола Николов – Секретар на Комисията по “Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Според мен отчетът е доста изчерпателен, посочени са всички 

мероприятия, проведени в Общината с цел все по-пълната интеграция на 

малцинствата. Проведени са обучителни курсове по билкарство и 

биологично земеделие, в които са участвали 51 роми и са придобили 

квалификацията, нужна им за този така важен отрасъл от нашето земеделие. 

Комисията излезе със становище да се приеме отчетът. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с приетата с Решение № 99 по Протокол № 10 от 28.03.2008 г. 

Общинска стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две 

могили 2007 – 2013 г., Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и 

Докладна записка с вх. № 60 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 616 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция 

на малцинствата в Община Две могили за 2009 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за 

интеграция на малцинствата в Община Две могили за 2009 г. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 61/10.02.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос4 

ЛИДЕР на територията на Общини Две могили и Иваново. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Запознат съм с учредяването на местната инициативна група по Ос4 

„Лидер”. Участвал съм в работните срещи по учредяването на МИГ. 

Участието на Общината, според мен е правилно и необходимо, така че нека 

приемем такова решение. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 
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1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Искам да попитам какво стана с Местната инициативна група, която я 

правихме още в предния мандат. Съществува ли все още? 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Местната инициативна група, която я направихме преди беше на 

територията на Общините Две могили, Борово и Иваново. Това беше във 

връзка със събирането на билките. Това го направихме. По програма ЛИДЕР 

искахме да кандидатстваме с тези три Общини, но не ни одобриха. Така, че 

този МИГ е действащ и аз лично съм Председател.  

Целта на ЛИДЕР е да разглежда проекти и да ги одобрява. Уставът на 

ЛИДЕР ще бъде приет от вас, след което ще ви запознаем с него. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам предложеното решение да се допълни и да добие 

следния вид: 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва в учредяването на 

Местна инициативна група по Ос 4 „Лидер”, проект № 431–2–03–88 от 

18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 

за потенциална местна инициативна група на територията на Общини Две 

могили и Иваново и кандидатстването и със съвместна стратегия пред 

Министерството на земеделието и храните за усвояване на средства от 

Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 – 2013 

г. 

В този вариант решението е съгласувано с Община Иваново. Те на 

своето следващо заседание на Общинския съвет, ще го приемат в този му 

вид. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 27, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с Договор № РД 50 – 238 от 

03.06.2009 г. за предоставяне на финансова помощ по под-мярка 

„Придобиване на умения и постигане на обществена актинтост на 

съответните територии за потенциални местни инициативни групи в 

селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони, сключен между Министерството на 

земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Община Две 

могили и Докладна записка с вх. № 61 от 10.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 617 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва в учредяването на 

Местна инициативна група по Ос 4 „Лидер”, проект № 431–2–03–88 от 

18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 
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за потенциална местна инициативна група на територията на Общини Две 

могили и Иваново и кандидатстването и със съвместна стратегия пред 

Министерството на земеделието и храните за усвояване на средства от 

Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 – 2013 

г. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 62/11.02.2010 г., 

относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: 

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

Става въпрос за апартамент, който се намира в блок „Гагарин”. Площта 

му е 63 кв.м. Общината смята, че може да се продаде. Парите от продажбите 

ще влязат в капиталовите разходи и така ще си увеличим приходите. Тъй 

като има потенциални купувачи Комисията предлага да се увеличи началната 

тръжна цена с 5 000 лева, като тя стане 33 738 лева. 

В разискванията по тринадесета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Мисля, че цената е малко висока. Дали ще се намери купувач? 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

В нашата Комисия по “Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция” обсъждахме точно това. Ние също, 

считаме че тази цена, на която се предлагат апартаментите, едва ли ще се 

намери кой да ги купи. Докато се продаде на по-ниска цена ще мине време. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

 Тези апартаменти не са ни нужни. За сега нямаме нужда от 

специалисти в Общината. Хубаво е хора, които имат нужда от тези 

апартаменти да могат да си ги закупят. Дали е висока или ниска цената ще се 

види на конкурса. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Тази сума, която я предлагате е без начислено ДДС. Като се начисли 

ДДС няма ли да стане твърде висока? 

5. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Общината не е регистрирана по ДДС и не начислява. Това ще е начална 

– крайна цена на конкурса и тя няма да се промени. 

6. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Според мен решението трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си бъдат включени в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година, както следва: 
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1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2176 от 03.02.2010 

г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Апартамент № 8 (осем) със 

застроена площ от 63 (шестдесет и три квадратни метра), находящ се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 93, 

в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 3 (три), заедно с прилежащо 

избено помещение № 8 (осем) със застроена площ от  2.88 (два квадратни 

метра и осемдесет и осем  квадратни дециметра), ведно с 6.17 % (шест цяло и 

седемнадесет  процента) от общите части на сградата и отстъпеното право на 

строеж., построен върху общински урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 

(римско три, тире, арабско хиляда петстотин шестдесет и четири) в квартал 

76 (седемдесет и шест) по устройствения план на град Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2175 от 03.02.2010 

г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Апартамент № 5 (пет) със 

застроена площ от 63 (шестдесет и три квадратни метра), находящ се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 93, 

в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 2 (две), заедно с прилежащо 

избено помещение № 5 (пет) със застроена площ от  6.24 (шест квадратни 

метра и двадесет и четири  квадратни дециметра), ведно с 6.56 % (шест цяло 

и петдесет и шест процента) от общите части на сградата и отстъпеното 

право на строеж., построен върху общински урегулиран поземлен имот IІІ – 

1564 (римско три, тире, арабско хиляда петстотин шестдесет и четири) в 

квартал 76 (седемдесет и шест) по устройствения план на град Две могили, 

община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2176 от 03.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Апартамент № 8 (осем) със застроена площ от 63 (шестдесет и три 

квадратни метра), състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, 

находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард 

„България” № 93, в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 3 (три) при 

граници: апартамент № 9 на Георги Георгиев и апартамент № 7 на Николай 

Христов, заедно с прилежащо избено помещение № 8 (осем) със застроена 

площ от  2.88 (два квадратни метра и осемдесет и осем  квадратни 

дециметра), при граници: коридор и избено помещение № 9 на Георги 

Георгиев, ведно с 6.17 % (шест цяло и седемнадесет  процента) от общите 

части на сградата и отстъпеното право на строеж., построен върху общински 

урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 (римско три, тире, арабско хиляда 

петстотин шестдесет и четири) в квартал 76 (седемдесет и шест) по 

устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 4 031.80 (четири хиляди 

тридесет и един лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 33 738.00 (тридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева 

и нула стотинка), която да бъде начална цена при провеждането на 

публичния търг 
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3. Общинският съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 3 имот. 

7. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Съгласен съм с предложението на Председателя.  

След приключване на разискванията по тринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27 ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с 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, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 от Наредба № 7 за реда за 

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

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

– общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 62 от 11.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 618 
 

1. Дава съгласието си бъдат включени в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година, както следва: 

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2176 от 03.02.2010 

г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Апартамент № 8 (осем) със 

застроена площ от 63 (шестдесет и три квадратни метра), находящ се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 93, 

в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 3 (три), заедно с прилежащо 

избено помещение № 8 (осем) със застроена площ от  2.88 (два квадратни 

метра и осемдесет и осем  квадратни дециметра), ведно с 6.17 % (шест цяло и 

седемнадесет  процента) от общите части на сградата и отстъпеното право на 

строеж., построен върху общински урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 

(римско три, тире, арабско хиляда петстотин шестдесет и четири) в квартал 

76 (седемдесет и шест) по устройствения план на град Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2175 от 03.02.2010 

г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Апартамент № 5 (пет) със 

застроена площ от 63 (шестдесет и три квадратни метра), находящ се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 93, 

в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 2 (две), заедно с прилежащо 

избено помещение № 5 (пет) със застроена площ от  6.24 (шест квадратни 
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метра и двадесет и четири  квадратни дециметра), ведно с 6.56 % (шест цяло 

и петдесет и шест процента) от общите части на сградата и отстъпеното 

право на строеж., построен върху общински урегулиран поземлен имот IІІ – 

1564 (римско три, тире, арабско хиляда петстотин шестдесет и четири) в 

квартал 76 (седемдесет и шест) по устройствения план на град Две могили, 

община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2176 от 03.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Апартамент № 8 (осем) със застроена площ от 63 (шестдесет и три 

квадратни метра), състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, 

находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард 

„България” № 93, в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 3 (три) при 

граници: апартамент № 9 на Георги Георгиев и апартамент № 7 на Николай 

Христов, заедно с прилежащо избено помещение № 8 (осем) със застроена 

площ от  2.88 (два квадратни метра и осемдесет и осем  квадратни 

дециметра), при граници: коридор и избено помещение № 9 на Георги 

Георгиев, ведно с 6.17 % (шест цяло и седемнадесет  процента) от общите 

части на сградата и отстъпеното право на строеж., построен върху общински 

урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 (римско три, тире, арабско хиляда 

петстотин шестдесет и четири) в квартал 76 (седемдесет и шест) по 

устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 4 031.80 (четири хиляди 

тридесет и един лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 33 738.00 (тридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева 

и нула стотинка), която да бъде начална цена при провеждането на 

публичния търг. 

3. Общинският съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 3 имот. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 63/11.02.2010 г., 

относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: 

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

Става въпрос за подобен апартамент, в същия блок. Комисията 

предлага и тук да се увеличи началната тръжна цена с 5 000 лева, като тя 

стане 34 362 лева. 



 

 21 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Според мен това решение трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2175 от 03.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Апартамент № 5 (пет) със застроена площ от 63 (шестдесет и три 

квадратни метра), състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, 

находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард 

„България” № 93, в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 2 (две) при 

граници: апартамент № 4 на Пламен Проданов и апартамент № 6 на Бисер 

Христов, заедно с прилежащо избено помещение № 5 (пет) със застроена 

площ от  6.24 (шест квадратни метра и двадесет и четири квадратни 

дециметра), при граници: коридор и избено помещение № 4 на Пламен 

Проданов, ведно с 6.56 % (шест цяло и петдесет и шест процента) от общите 

части на сградата и отстъпеното право на строеж., построен върху общински 

урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 (римско три, тире, арабско хиляда 

петстотин шестдесет и четири) в квартал 76 (седемдесет и шест) по 

устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 4 301.90 (четири хиляди 

триста и един лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 34 362.00 (тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева и 

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

търг. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да 

предприеме необходимите действия за: 

2.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

2.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27 ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с 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, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 от Наредба № 7 за реда за 

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

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

– общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 62 от 11.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 619 
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1. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2175 от 03.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: Апартамент № 5 (пет) със застроена площ от 63 (шестдесет и три 

квадратни метра), състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, 

находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард 

„България” № 93, в жилищен блок „Гагарин”, вход „В”, етаж 2 (две) при 

граници: апартамент № 4 на Пламен Проданов и апартамент № 6 на Бисер 

Христов, заедно с прилежащо избено помещение № 5 (пет) със застроена 

площ от  6.24 (шест квадратни метра и двадесет и четири квадратни 

дециметра), при граници: коридор и избено помещение № 4 на Пламен 

Проданов, ведно с 6.56 % (шест цяло и петдесет и шест процента) от общите 

части на сградата и отстъпеното право на строеж., построен върху общински 

урегулиран поземлен имот IІІ – 1564 (римско три, тире, арабско хиляда 

петстотин шестдесет и четири) в квартал 76 (седемдесет и шест) по 

устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 4 301.90 (четири хиляди 

триста и един лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 34 362.00 (тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева и 

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

търг. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да 

предприеме необходимите действия за: 

2.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

2.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 64/11.02.2010 г., 

относно: Годишен доклад за изпълнението на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Докладът е добре подготвен, представен е в срок. Има и конкретни и 

общи неща в него. Изложен е малко препоръчително по приоритетни 

направления, но инъче е добре структуриран и насоките са добри. Предлагам 

да се приеме. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
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По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 44, ал. 5, изр. 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, Решение № 565 по Протокол № 44 от 18.12.2009 г. и 

Докладна записка № 64 от 11.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 620 
 

1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Програмата за управление 

на Община Две могили през 2009 г. 

Приложение: Годишен доклад за изпълнение на Програмата за 

управление на Община Две могили през 2009 г. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., 

относно: Общински план за регионално развитие на Община Две могили 

2007 – 2013 г. 

По нея докладва: 

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

Този план е правен още през 2005 година. С устна заповед на Кмета на 

Общината е сформирана комисия за актуализиране на плана за регионално 

развитие на Община Две могили. В него са запазени анализа на силните и 

слаби страни, оценките, визията на общината и основните приоритети: 

Подобряване стандарта на живот, развитие на селското стопанство, развитие 

на промишлеността и развитие на туризма и екологията.  Тревожен е 

демогравският анализ, тенденцията на намаляване на населението и то най- 

вече на българите. Тревожно е и това, че намалява раждаемостта и се 

увеличава смъртността. Бюджетът на Общината от 2006 година се е 

увеличил. Това показва, че се развиваме прогресивно нагоре. За селското 

стопанство може да се каже само, че стои на едно място. Трябва да се 

увеличат трайните насаждения, зеленчукопроизводството. Нямаме 

увеличение нито на лозя, нито на овощтни градини. Културите са едни и 

същи. Животновъдството също не се е променило. Като цяло планът е добър 

и предлагам да го утвърдим.  

2. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Общинският план за развитие е съобразен с областния и националния 

план за този период. Той следва основните приоритети за държавата и 
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нашата Община. Добре е разработен от преди и Комисията предлага да се 

приеме. 

3. Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Общинският план за регионално развитие на Общината е добре 

разработен, но до каква степен ще може да се изпълни това, което е заложено 

в него. Някои неща ги имаше и в предния мандат, но улиците все още не са 

отремонтирани. Но като цяло Комисията приема актуализирания план. 

4. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Планът е съобразен с условията. Беше необходима неговата 

актуализация, тъй като социално – икономическата обстановка в Общината 

се е променила. В частност с Образованието планът е пряка зависимост с 

икономическото състояние на гражданите в Общината. И от тук 

разкриването на работни места ще рафлектира върху обществения живот на 

населението. Комисията приема плана за регионално развитие на Община 

Две могили. 

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

социална политика”: 

Нашата комисия разгледа плана от страна на състоянието на 

здравеопазването и на социалните дейности. Аз като медицинско лице, 

смятам че обслужването на гражданите на това ниво е задоволително. 

Кадрите са достатъчни за обгрижване броя на населението, като ще 

отбележа, че личните лекари в Общината са 6 на брой. Не е включена в плана 

и спешната медицинска помощ, която е държавна дейност, но така или иначе 

обслужва населението на цялата Община и обезпечава транспорта от 

медицинска гледна точка. 

6. Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”: 

Комисията разгледа предложения план за регионално развитие и го 

приема в този вид. 

7. Микерям Адям – Председател на Комисията по “Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Прави впечатление, че общинският план за регионално развитие е 

доста подробен. Обхванати са всички сектори на икономиката и 

общественият живот на територията на Общината. Създадени са 

предпоставки за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на 

Общините през посочения период. Поставените основни цели за цялостното 

развитие и ресурсна осигуреност са съобразени с местните интереси и 

приоритети. Комисията реши да се приеме актуализираният план за 

регионално развитие. 

8. Огнян Георгиев – Председател на Комисията по „Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”: 

Виждам, че много неща са предложени и има желание да се изпълнят. 

Нека се приеме. 
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В разскванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Селското стопанство е в застой. Гледат се само 3-4 култури, затова 

безработицата е голяма. Сега тя е в пиков момент. Преди 20 години се 

отглеждаха 20 култури, а сега са само 5. Ние сме Община със 

селскостопански облик и трябва да продължи развитието му. Като цяло 

разгледах плана и моите пожелания са да се изпълни. 

2. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Нашата Община е от селски тип и нямаме големи финансови 

възможнасти. Трябва да се изготви стратегия за развитие на селското 

стопанство. Имаме големи възможности за развитие на туризъм. В плана не е 

залегнато, че имаме „Домашен социален патронаж” и какви са тенденциите 

му за развитие. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Този план не е актуализиран от 5 години. Положен е сериозен труд за 

това от общинска администрация. Бе необходимо неговото актуализиране, 

тъй като той включва три мандата. Ако всичко, което е заложено в него се 

изпълни, наистина ще бъде много добре, но без да са включени тези 

мероприятия в него не можем да кандидатстваме по проекти. Новото 

правителство е наложило ограничения. Докато не бъде реализиран един 

проект, не можем да кандидатстваме по друг. Ние кандидатстваме по много 

проекти и тези средства, които Общината е финансирала за тях няма да се 

възстановет. Имаме право да кандидатстваме само по една мярка. Общините 

са длъжни да съфинасират 5% всеки един от тези Европейски програми. 

Много трудно ще е да кандидатстваме по 1, 2 или 3 проекта, защото нямаме 

толкова възможности. Ето защо имаме нужда от този план за регионално 

развитие. Разбира се това е краткосрачен план и той ще бъде отново 

актуализиран в бъдеще. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги трябва да изясним следния въпрос. Предложението е да 

приемем План за регионално развитие, но ние вече имаме такъв. 

Следователно – трябва да се актуализира плана. Па този причина решението 

трябва да добие следния вид:    

1. Актуализира Общинския план за регионално развитие на Община 

Две могили 2007 – 2013 г. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрацияa, във връзка с чл. 38, ал. 4 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие  и Докладна записка 

№ 65 от 11.02.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 621 
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1. Актуализира Общинския план за регионално развитие на Община 

Две могили 2007 – 2013 г. 

Приложение: Актуализиран Общински план за регионално развитие 

на Община Две могили 2007 – 2013 г. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и шестото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


