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

 

V – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 63 
 

Днес, 26 август 2011 година, в 13.30 часа, в сградата на Община Две 
могили, в конферентната зала, започна шестдесет и третото редовно 
заседание на V – тия Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 
съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 
съветника. 
 Отсъства: Сезер Юсеин Сабах. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 
решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – кмет на 
Община Две могили, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
 Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, 
в деловодството му постъпиха две докладни записки, които с оглед характера 
си, се налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 331/23.08.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално 
ползване. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 332/24.08.2011 г., 
относно: Даване на съгласие за проектиране на Подробен устройствен план – 
Изменение план за улична регулация (ПУП – ИПР) от ОТ 3 до ОТ 7 и от ОТ 
122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили. 

Предлагам тези докладни да бъдат разгледани съответно като точки 23 
и 24, а точка 23 – да стане съответно точка 25. 

Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, гори и 
опазване на околната среда”: Нашата комисия разгледа на свое заседание 
докладната записка с вх. № 331/23.08.2011 г. и имаме становище по нея, 
което ще изложи г-н Николов. Не възразяваме да бъде включена в дневния 
ни ред за разглеждане днес. 



 

 2 

Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната 
записка с вх. № 332/24.08.2011 г. и имаме становище по нея, което ще изложи 
г-н Лашев. Не възразяваме да бъде включена в дневния ни ред за разглеждане 
днес. 

Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”: Господин Председател, в 
отсъствието на Сезер Сабах по точка 21 от дневния ни ред ще докладвам аз. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който се 

вкючват за разглеждане тези две извънредни докладни записки, да стане 
дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да 
гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 290/22.07.2011 г., 
относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост 
на Община Две могили. 

Становище: Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 292/25.08.2011 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908 г.” село 
Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

Становище: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 296/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за перода от 01.01.2011 г. До 30.06.2011 г. 

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

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Върбанова 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Възраждане” № 34 за 
раждане на трето дете – Кристиян Марианов Йорданов. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
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              Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 301/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева 
Назиф, живееща в село Батишница, на улица „Трети март” № 15 за раждане 
на второ дете – Толга Нейхан Рафет. 

Становище: Тодор Куцаров – Член на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
    Петър Петров – Председател на Комисията по 
“Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сейде Акифова 
Мехмедова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
    Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Марова 
Таскова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

Становище: 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. № 304/04.08.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

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

Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.  

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 306/08.08.2011 г., 
относно: Възстановяване на полагаемото се възнаграждение на общински 
съветник. 

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

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/08.08.2011 
г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село 
Могилино. 

Становище: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/08.08.2011 
г., относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост в частна 
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 309/09.08.2011 г., 
относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 31.07.2011 г. 

Становище: Никола Николов – Секретар на Комисията по 
„Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 
конфликти на интереси и вероизповеданията”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/10.08.2011 
г., относно: 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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Становище: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/11.08.2011 
г., относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 
собственост. 

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

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/11.08.2011 
г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

Становище: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване 
и социална политика”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 317/15.08.2011 
г., относно: Приемане на Информация за дейността по финансов контрол в 
Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. 

Становище: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 318/19.08.2011 г., 
относно: Възстановяване на средства на упълномощен да представлява през 
2009 година животновъдите от село Кацелово. 

Становище: Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 319/19.08.2011 
г., относно: Закупуване на имот – частна собственост от Община Две 
могили. 

Становище: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 320/19.08.2011 
г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имот, стопанисван от Общината в землището на село Баниска, Община Две 
могили. 

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

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 321/19.08.2011 
г., относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за 
учебната 2011/2012 учебна година на територията на Община Две могили, 
считано от 15.09.2011 г. 

Становище: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 322/19.08.2011 
г., относно: Представяне на Информация за състоянието на образованието в 
общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за 
учебната 2011/2012 г. 

Становище: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 323/19.08.2011 
г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето 
за периода 2008-2013 г. в Община Две могили през 2010 г. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 331/23.08.2011 
г., относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално 
ползване. 

Становище: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

24. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 332/24.08.2011 
г., относно: Даване на съгласие за проектиране на Подробен устройствен 
план – Изменение план за улична регулация (ПУП – ИПР) от ОТ 3 до ОТ 7 и 
от ОТ 122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили. 

Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.  

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 290/22.07.2011 г., 
относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост 
на Община Две могили. 

Становище по нея даде:  
1. Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 
Комисията разгледа настоящата докладна записка. Става въпрос за 

това, че имаме приет нов Закон за горите. С него се правят редица изменения 
в начина на управление на горските територии. Ние трябва да решим, как ще 
бъдат управлявани горите, които са собственост на общината. 
Предложението на кмета е това да стане чрез лице, което е вписано в 
публичните регистри. Такъв е Нежати Чаушев – бившият шеф на „Горското” 
в град Бяла. Човекът отговаря на изискванията на закона. Представил е 
съответните документи. Становището на комисията е да приемем решение, 
чието основание за приемането му да бъдат: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 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. 181, ал. 2 и чл. 235 от Закона за горите и 
Докладна записка с вх. № 290 от 22.07.2011 г., а самото решение да добие 
следния вид: 

1. Избира форма за управление на горските територии – собственост на 
Община Две могили да се управляват от физическо лице, вписано в 
публичните регистри в Изпълнителната агенция по горите и притежава 
удостоверение за регистрация. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили: 
2.1. Да сключи договор с лицето Нежати Махмудов Чаушев с ЕГН 

6209225428, живеещ в град Бяла, община Бяла, област Русе, на улица „Васил 
Левски” № 15а, притежаващ Удостоверение № 1331/25.11.2005 година за 
регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика и извършване на дейности по управление на горските територии – 
собственост на Община Две могили. 

2.2. Да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
решението на Общинския съвет. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев – Общински съветник: 
Считам направеното предложение за решение от г-н Петров за по-

точно и предлагам на колегите да го подкрепим. 
2. Огнян Георгиев – Общински съветник: 
Съгласен съм и аз с това, което казахте. Виждате, че в предложеното ни 

решение е сбъркано името на Нежати, а в основанието са посочени членове, 
които не следва да цитираме при приемането на решението си.   

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 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 



 

 7 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 181, ал. 2 и чл. 235 от 
Закона за горите и Докладна записка с вх. № 290 от 22.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1026 

  

1. Избира форма за управление на горските територии – собственост на 
Община Две могили да се управляват от физическо лице, вписано в 
публичните регистри в Изпълнителната агенция по горите и притежава 
удостоверение за регистрация. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили: 
2.1. Да сключи договор с лицето Нежати Махмудов Чаушев с ЕГН 

6209225428, живеещ в град Бяла, община Бяла, област Русе, на улица „Васил 
Левски” № 15а, притежаващ Удостоверение № 1331/25.11.2005 година за 
регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика и извършване на дейности по управление на горските територии – 
собственост на Община Две могили. 

2.2. Да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
решението на Общинския съвет. 
 

 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. № 292/25.08.2011 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908 г.” село 
Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

Становище по нея даде:  
1. Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 
Нашата комисия разгледа предоставената информация на Читалището 

в село Каран Върбовка на свое заседание. Спомняте си през м. април тази 
година разглеждахме друга тяхна информация, която обаче не приехме. Сега 
читалищният работник се е постарал и е представил малко по-подробна 
информация, за това което се е случило в читалището. Така или иначе са 
посочени тържествата, които са организирани, съборите на които е взела 
участие вокалната група. Посочено е колко тома книги има библиотеката в 
читалището, броя на читателите и колко книги са им раздадени за прочит. 
Даден е и бюджетът на читалището и как той е разпределен по отделните 
пера. Посочено е, че материалната база е бедна, а сградата на читалището се 
нуждае от ремонт. Становището на комисията е да приемем предоставената 
ни информация.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
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По втора точка от дневния ред, 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, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 292 от 25.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1027 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище 
„Развитие 1908” село Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Развитие 1908” 
село Каран Върбовка за периода от 2010 г. 
 

 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. № 296/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за перода от 01.01.2011 г. До 30.06.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”. 
Комисията разгледа представения отчет за изпълнението на бюджета 

на Общинския съвет за първото шестмесечие на годината. Вижда се, че 
планираните средства за цялата година са 77 178 лева, а до този момент са 
изразходвани 38 274 лева. Това означава, че изпълнението на бюджета е 
приблизително на 50 % , което е в рамките на нормалното. Становището на 
комисията е да се приеме отчетът.  

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

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 296 от 01.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1028 

 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. 



 

 9 

 

 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. № 300/02.08.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Върбанова 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Възраждане” № 34 за 
раждане на трето дете – Кристиян Марианов Йорданов. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
Комисията разгледа заявлението на г-жа Йорданова. Всички 

необходими документи, съгласно изискванията на Наредба № 10 са редовни 
и становището ни е то да бъде уважено. 
       2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Становището на нашата комисия е да се отпуснат 300 лева за раждане 
на трето дете. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с 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. 
1.3, 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, изм. и доп. с Решение № 562 по 
Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с вх. № 300 от 
02.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1029 

 

1. Отпуска на Мариана Върбанова Йорданова с ЕГН 7503305513, с 
постоянен адрес в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Възраждане” № 34 еднократна финансова помощ в размер на 300.00 
(триста) лева за раждане на трето дете – Кристиян Марианов Йорданов, 
роден на 29.06.2011 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”. 
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 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. № 301/02.08.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева 
Назиф, живееща в село Батишница, на улица „Трети март” № 15 за раждане 
на второ дете – Толга Нейхан Рафет. 

Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 
Комисията разгледа заявлението на г-жа Назиф, в което ни уведомява, 

че е станала майка за втори път. И двамата родители на детето са жители на 
нашата Община, всички документи са съгласно изискванията на Наредбата. 
Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

Комисията по “Бюджет и финанси” излезе със становище да бъдат 
отпуснати 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с 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. 1.2, 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 наше 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. № 301 от 02.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1030 

 

1. Отпуска на Райме Хаккъева Назиф с ЕГН 7611225092, с постоянен 
адрес в село Батишница, община Две могили, област Русе, на улица „Трети 
март” № 15 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и 
петдесет) лева за раждане на второ дете – Толга Нейхан Рафет, роден на 
22.01.2011 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/02.08.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сейде Акифова 
Мехмедова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
Комисията разгледа молбата на г-жа Мехмедова за отпускане на 

еднократна финансова помощ. От нея става ясно, че тя е пенсионерка и 
размерът на пенсията и е малък. От представената справка от Дирекция 
„Социално подпомагане” е видно, че г-жа Мехмедова е получила средства за 
отопление. Становището на комисията е да бъде отказана отпускане на 
еднократна помощ.  
 2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” подкрепя становището на 
социалната комисия, като също отказва отпускането на еднократна 
финансова помощ на г-жа Мехмедова. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред, 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 
във връзка с 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 и Докладна записка № 302 от 02.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1031 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Сейде Акифова Мехмедова, живееща в 
село Чилнов, община Две могили, област Русе, на улица „Люлин” № 13 
еднократна финансова помощ. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Марова 
Таскова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  
 Комисията разгледа молбата на Виолета Таскова. Става въпрос за жена 
в работоспособна възраст на 25 години, която е безработна и иска финансова 
помощ. Становището ни е да бъде отказана помощта. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е също да се 

откаже отпускането на финансова помощ на г-жа Таскова. 
Разисквания по седма точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред, 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 
във връзка с 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 и Докладна записка № 303 от 02.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1032 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Виолета Марова Таскова, живееща в 
село Чилнов, община Две могили, област Русе, на улица „Люлин” № 13 
еднократна финансова помощ. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/04.08.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”:  
Комисията разгледа постъпилата докладна записка за изменение на 

Наредба № 10. В нея се предлага да се създаде нова т. 3, където еднократната 
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помощ за раждане на дете, чийто баща е неизвестен да се отпуска само 
веднъж. Комисията, счита че предложението при раждане на едно дете, чиито 
баща е неизвестен да се дава помощ само за едното дете е правилно. 
Становището ни е да се приеме предложението на първо четене. 

2. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

 Нашата коимсия също разгледа докладната записка с предложените 
изменения в наредбата. Иска се да бъде поставено ограничение в 
подпомагане на новородените деца, чиито бащи по документи се водят 
неизвестни. В действителност, бащите са известни, но като се впишат в 
актовете обратното, „самотните майки” получават по-големи преференции от 
Дирекция „Социално подпомагане”. Животът може да доведе по обективни 
причини едно дете да бъде записано с баща „неизвестен”, но нека ограничим 
тази възможност до веднъж. Затова становището на комисията е да 
подкрепим предложения ни проект за Наредба. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 10, 
ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 304 
от 04.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1033 

 

1. Приема на първо четене Наредба за допълнение на Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 
община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 306/08.08.2011 г., 
относно: Възстановяване на полагаемото се възнаграждение на общински 
съветник. 

Становище по нея даде:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа докладната записка за възстановяване на 

полагаемото се възнаграждение на общински съветник. Става въпрос за 
Ахмед Феим, на когото на предишното заседание взехме решение да му бъде 
спряно възнаграждението, поради неговото пенсионеране. Сега е подал 
молба в Общинския съвет да му бъде възстановено възнаграждението, 
считано от 02.08.2011 г. Становището на комисията е да приемем 
предложението.  

Разисквания по девета точка нямаше. 
По девета точка от дневния ред, 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 
и Докладна записка с вх. № 306 от 08.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1034 

 

1. Дава съгласие да бъде възстановено изплащането възнаграждението 
на общинския съветник Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165387, живеещ в 
град Две могили, област Русе, на улица „Сакар планина” № 11, считано от 
02.08.2010 г. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 глас (Ахмед Назиф Феим) 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/08.08.2011 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село 
Могилино. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Нашата комисия разгледа направеното предложение за продажба на 

имот – частна общинска собственост, който се намира в село Могилино с 
площ от 1 240 кв. м., заедно с масивна двуетажна жилищна сграда със 
застроена площ 170 кв. м. Данъчната оценка на имота е в размер на 9 824 
лева, а пазарната му оценка е в размер на 21 390 лева. Преди две години 
бяхме взели решение за продажба на същия имот, но тогава не се появи 
купувач. Сега поради проявения интерес за закупуването му, становището на 
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комисията е да се приеме предложението за продажба, като решението бъде 
оформено по приетия от нас начин за вземане на такива решения.  

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

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 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 във връзка с чл. 5, 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 и Докладна записка с вх. 
№ 307 от 08.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1035 

 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – 
частна общинска собственост по Акт № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІІ – 190 
(римско седем, тире, арабско сто и деветдесет), в квартал 18 (осемнадесет) 
по устройствения план на село Могилино, община Две могили, област 
Русе, при граници: улица, ХV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто 
осемдесет и пет), имот ІV – 184 (римско четири, тире, арабско сто 
осемдесет и четири), имот VІ – 190 (римско шест, тире, арабско сто и 
деветдесет) и имот VІІІ – 191 (римско осем, тире, арабско сто деветдесет и 
едно), състоящ се от дворно място с площ от 1 240 (хиляда двеста и 
четиридесет) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 г. 
двуетажна масивна жилищна сграда (Дом на специалиста) със застроена 
площ 170 (сто и седемдесет) квадратни метра, находящ се в село 
Могилино, община Две могили, на улица „Малчика” № 1а. 

  2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 9 824.90 (девет 
хиляди осемстотин двадесет и четири лева и деветдесет стотинки), 
одобрява пазарната му оценка в размер на 21 390.00 (двадесет и една 
хиляди триста и деветдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална 
цена при провеждането на публичния търг. 

  3. Общинския 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 1 имот. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/08.08.2011 г., 

относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост в частна на 
основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия разгледа настоящата докладна записка. Става въпрос 
за имота, който се намира в началото на Две могили, от страната на Русе, 
върху който е разположена вече бившата сграда на НАРКООП и трафопоста. 
Кооперацията е продала сградата си и сега купувача иска да закупи земята 
върху, която е построена. Проблемът тук е, че за земята има съставен акт за 
публична – общинска собственост, а теренът се води „Зелена площ”. В 
действителност такива площи там почти няма. Затова комисията, счита 
исканата промяна от публична в частна за този имот за правилна, тъй като по 
никакъв начин не се ограничават нечии права на гражданите. Становището 
ни е да подкрепим предложеното ни решение, което да добие следния вид: 

1. Обявява за частна общинска собственост имот – публична общинска 
собственост  по Акт № 259 от 14.04.2003 г. на Кмета на Община Две могили, 
а именно: „Терен” с площ от 450 (четиристотин и петдесет) квадратни метра, 
съгласно Скица № 5895 от 20.05.2011 г. издадена от Служба по геодезия, 
картография и кадастър град Русе, находящ се на булевард „България” № 28 
между ОК 318, ОК 319 и ОК 320, община Две могили, област Русе, 
представляващ имот с идентификационен № 20184.1.2213 (двадесет хиляди 
сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди двеста и тринадесет) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 
РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър град Русе, при граници и съседи: от трите страни – 
улици. 

2. Упълномощава Кмета на Общината: 
2.1. Да възложи изработването на проект на ПУП – ПР (подробен 

устройствен план – план за регулация), с цел обособяване на два 
самостоятелни урегулирани поземлени имота. 

2.2. След влизане в сила на изменението на плана за регулация да 
проведе процедура по сключване на договор за продажба на земя на 
собственика на законно построената върху нея сграда. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров – Общински съветник: 
Съгласен съм с предложението на Лашев. Да се подложи на гласуване. 
След приключване на разискванията по единадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 6, 
ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
62а, ал. 4 от Закона за устройството на територията и Докладна записка 
с вх. № 308 от 08.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1036 

 

1. Обявява за частна общинска собственост имот – публична общинска 
собственост  по Акт № 259 от 14.04.2003 г. на Кмета на Община Две могили, 
а именно: „Терен” с площ от 450 (четиристотин и петдесет) квадратни метра, 
съгласно Скица № 5895 от 20.05.2011 г. издадена от Служба по геодезия, 
картография и кадастър град Русе, находящ се на булевард „България” № 28 
между ОК 318, ОК 319 и ОК 320, община Две могили, област Русе, 
представляващ имот с идентификационен № 20184.1.2213 (двадесет хиляди 
сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди двеста и тринадесет) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 
РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър град Русе, при граници и съседи: от трите страни – 
улици. 

2. Упълномощава Кмета на Общината: 
2.1. Да възложи изработването на проект на ПУП – ПР (подробен 

устройствен план – план за регулация), с цел обособяване на два 
самостоятелни урегулирани поземлени имота. 

2.2. След влизане в сила на изменението на плана за регулация да 
проведе процедура по сключване на договор за продажба на земя на 
собственика на законно построената върху нея сграда. 
  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 309/09.08.2011 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 31.07.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Никола Николов – Секретар на Комисията по „Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 
интереси и вероизповеданията”: 

Нашата комисия разгледа представения отчет за дейността на 
Обществения посредник на Община Две могили за периода от 07.07.2010 г. 
до 31.07.2011 г. Отчетът е доста изчерпателен и обхваща всички сфери на 
обществения живот в населените места на общината. В него са посочени 
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разнородни проблеми на гражданите, които в голямата си част не могат да 
бъдат решени само от обществения посредник, а е нужна намесата на Кмета 
и Общинския съвет на община Две могили. Прави впечатление, че 
продължават жалбите свързани със социалните услуги, придобиването на 
собственост, електроснабдяването и ВиК. Комисията предлага да приемем 
отчета във вида, в който е представен. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
По дванадесета точка от дневния ред, 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, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 309 от 09.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1037 

 

1. Приема Годишния отчет за дейността на обществения посредник при 
Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 31.07.2011 г.. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на обществения посредник 
при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 31.07.2011 г. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/10.08.2011 г., 

относно: 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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Становище по нея даде:  
1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия разгледа предложението за изменение и допълнение  
на точка 4 от алинея 1 на член 29 от Наредба № 7. Става въпрос за размера на 
наемната цена за лекарските кабинети и кабинетите за дентална медицина. 
Тъй като това засяга комисията по „Бюджет и финанси”, нека те изложат 
становището си по въпроса. Нас ни интересува дали предложения ни проект 
за решение е законосъобразен. Според нас, решението ни не е пълно. Ако 
приемем решението в този вид, ние реално увеличаваме наемната цена на 
квадратен метър няколко пъти. Но никъде в Наредбата не се цитира този чл. 
102 от Закона за лечебните заведения. Затова комисията предлага чл. 29 да 
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бъде допълен с една нова алинея, например алинея 6, като тя има следния 
текст: 

„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно 
заведение и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях 
лечебни заведения сключват наемем договор за помещенията, като заплащат 
по него 10 на сто от наемната цена, определена от Общинския съвет в ал. 1, 
точка 4.” 

С това допълнение нещата според комисията стават по-ясни.   
В разискванията по тринадесета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев – Общински съветник: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа предложението за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 на свое заседание. Нашето 
предложение е наемните цени за първа и втора зона да се увеличат, 
съответно на 20 и 18 лева за квадратен метър. Според нас като сложим 10 % 
на сегашните цени и като направим една план-сметка излиза, че досега 
Общината е вземала повече пари от наеми на тези кабинети, отколкото ще 
взема сега. Всички вие сте запознати в какво състояние е нашата 
поликлиника и никой от наемателите не полага грижи за почистването или 
поддържането на сградата. Напълно нормално е да искаме по-високи наеми, 
за да може Общината да си покрива поне част от разходите по поддръжка на 
здравните заведения. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, ще обобщя предложенията на двете комисии в едно и по тази 

точка ще подложим на гласуване две предложения. Първото – на Кмета на 
Общината, както е по докладна записка. Второто – в член 29 от наредбата 
бъде добавена нова алинея 6 и наемните цени за първа и втора зона да станат 
съответно 20 и 18 лева за квадратен метър направено от Комисията по 
„Бюджет и финанси” и Комисията по “Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция” сега .  

Пускам бланката за гласуване. Тези от Вас, които считат, че решението 
трябва да е така, както е по докладната записка, полагат подписа си в първата 
колонка („За”). Други, които считат, че в член 29 трябва да бъде добавена 
нова алинея 6 и наемните цени се увеличат съответно на 20 и 18 лева за първа 
и втора зона, полагат подписа си във втората колонка („Против”). Ако има 
трети, които не са съгласни нито с първото, нито с  второто предложение, 
полагат подписа си в третата колонка („Въздържал се”).  

Има ли някой, който да не е разбрал процедурата, по която ще протече 
гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 
След приключване на разискванията по тринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 



 

 20 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 312 от 
10.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1038 

 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
като прави следните изменения и допълнения в член 29: 

1.1. В алинея 1, точка 4, подточка 4.1. цената на квадратен метър от 
10.00 лева става 20.00 лева, а цената от 8.00 лева става 18.00 лева. 

1.2. Създава нова алинея 6, която има следния текст: 
„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно 

заведение и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях 
лечебни заведения сключват наемем договор за помещенията, обзавеждането 
и апаратурата, които са им предоставени, като заплащат за помещението 10 
на сто от наемната цена, определена от Общинския съвет в ал. 1, точка 4, а за 
обзавеждането и апаратурата цена, равна на месечните им амортизационни 
отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за счетоводството.” 
 Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за 
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, 
за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/11.08.2011 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 
собственост. 

Становище по нея даде:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Нашата комисия разгледа предложението за отдаване под наем на 

помещение в село Бъзовец. Става въпрос за помещение от 12 квадратни 
метра, а не на 15, както е записано в проекта за решение. Началната наемна 
цена е 3 лева на квадратен метър или 36 лева. Становището на комисията е да 
приемем предложеното ни решение като то бъде оформено по начина, по 
който приемаме други такива решения. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1 и чл. 29, ал. 1, т. 11 и чл. 101, ал. 1, пр. 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 на Община Две могили и Докладна записка с вх. 
№ 314 от 11.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1039 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, част от имот – публична 
общинска собственост по Акт № 142/20.04.2000 година на Кмета на Община 
Две могили, именно: „Помещение” с площ от 12 (дванадесет) квадратни 
метра, находящо се на първи етаж на построената през 1987 година масивна 
двуетажна сграда с № 240 (двеста и четиридесет), предназначена за „Здравен 
дом”, имаща площ от 210 (двеста и десет) квадратни метра, разположена в 
дворно място с площ от 6 940 (шест хиляди деветстотин и четиридесет) 
квадратни метра, съставляващо имот  І (римско едно) в квартал 32 (тридесет 
и две) по устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област 
Русе, находящ се в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 101, при 
начална месечна наемна цена в размер на 3.00 (три) лева за квадратен метър 
или 36.00 (тридесет и шест) лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- 
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем. 
  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/11.08.2011 г., 

относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 
Становище по нея даде:  
1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 
Нашата комисия разгледа настоящата докладна записка. Такова 

решение вземаме вече за трети път. От две години детската ясла се помещава 
в детската градина. И сега не е проблем това да продължи. Има съответното 
разрешение от Регионалната здравна инспекция – така, че предложението ни  
е да се приеме предложеното ни решение. 
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Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
По петнадесета 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 и Докладна записка 
с вх. № 315 от 11.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1040 

 

1. Дава съгласието си за срок от една година, считано от 01.10.2011 г. 
до 01.10.2012 г. Детска ясла „Радост” град Две могили да бъде настанена в 
сградата на ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” град Две могили. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 317/15.08.2011 г., 

относно: Приемане на Информация за дейността по финансов контрол в 
Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа постъпилата информация 

от финансовия контрольор в Общината, относно дейността му за периода 
през последната година. Информацията е непълна, без посочени цифри и е 
много повърхностна. В нея най-общо е показана работата му и съответно 
правомощията и дейността му. Не са показани конкретни данни за броя на 
документите, които са проверени от него, но все пак комисията предлага да 
се приеме информацията. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
По шестнадесета 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, във връзка с 
Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. 
№ 317 от 15.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1041 
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1. Приема за сведение Информацията за дейността по финансов 
контрол в Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 
30.06.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността по финансов контрол в 
Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
  

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 318/19.08.2011 г., 

относно: Възстановяване на средства на упълномощен да представлява през 
2009 година животновъдите от село Кацелово. 

Становище по нея даде:  
1. Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 
Комисията по “Земеделие, гори и опазване на околната среда” разгледа 

докладната записка за възстановяване на средства на животновъдите от село 
Кацелово. Става въпрос за това, че за поддържането на пасищата през 2009 г. 
на животновъдите от село Кацелово е отпусната от Разплащателната агенция 
сумата от 47 304.95 лева. Министерството на земеделието и храните е 
направило свои проверки по този въпрос и е установило, че има разлики 
между заявенната като „пасище” площ и реално годната за подпомагане 
площ. По тази причина, следва да бъде върната от упълномощеното от 
животновъдите лице сумата от 2 414.90 лева. И тъй като 50 % от тази сума е 
получена от Общината, те искат тя да им бъде върната. Същите не са 
виновни за това разминаване, поради което комисията, счита че следва да им 
се възстанови.  

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 1  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Протокол № 38 от 12.08.2011 г. на Постоянната комисия по 
„Земеделие, гори и опазване на околната следа” и Докладна записка с вх. 
№ 318 от 19.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1042 

 

1. Да бъде възстановена от параграф 2406 „Наем земя” на Илиан 
Стоянов Борисов с ЕГН 6403275326, живеещ в село Кацелово, община Две 
могили, област Русе, на улица „Ропотамо” № 11, упълномощен да 
представлява през 2009 г. животновъдите от село Кацелово сумата от 
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1 207.45 (хиляда двеста и седем лева и четиридесет и пет стотинки), 
представляваща 50 % от недължимо изплатената за недопустими за 
подпомагане площи на Община Две могили, съгласно т. 4 от Решение № 392 
по Протокол № 33/17.04.2009 г. на Общинския съвет и Акт за установяване 
на публично държавно вземане № 01-6500/32238/26.07.2011 г. на 
изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” – София  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общинския съвет.  
  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 319/19.08.2011 г., 

относно: Закупуване на имот – частна собственост от Община Две могили. 
Становище по нея даде:  
1. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Става въпрос за закупуване на имот – частна собственост от Общината. 

Касае се за гараж, който се намира в непосредствена близост до сградата на 
Общината. Земята, върху която е построен този гараж е собственост на 
Общината и сега се иска да се закупи сградата, която в момента е 
собственост на банка ДСК, като предложената пазарна оценка е в размер на е 
4 550 лева. Комисията предлага да приемем предложеното ни решение, като в 
него се добави условието, че разноските по сделката ще бъдат за сметка на 
Общината. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
1. Красимир Кунев – Общински съветник: 
Съгласни сме с предложението на г-н Великов.  
След приключване на разискванията по осемнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във 
връзка 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. 34, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 във връзка с ал. 2, 
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 и Докладна записка с вх. № 319 от 19.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1043 

 

1. Дава съгласие да бъде закупен, след решение на Централно 
управление на „Банка ДСК” ЕАД София, следния недвижим имот – „Гаражна 
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клетка” с идентификатор 20184.1.1033.5, собственост на „БАНКА ДСК” 
ЕАД, клон град Две могили, находяща се в град Две могили, булевард 
„България” № 84, построена върху недвижим имот – частна общинска 
собственост по АОС 196/7 от 14.05.2001 година на Кмета на Община Две 
могили, съставляващо „Дворно място” от 1 630 кв. м. по плана на град Две 
могили за  сумата от  4 550.00 (четири хиляди петстотин и петдесет лева), 
като разноските по сделката са за сметка на Общината. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет 
да се представи екземпляр от сключения договор за покупко – продажба. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 320/19.08.2011 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, 
стопанисван от Общината в землището на село Баниска, Община Две могили. 

Становище по нея даде:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа постъпилата докладна записка за отдаване под 

наем на овощна градина в село Баниска. Става въпрос за малък имот 
стопанисван от Общината. Предлага се срокът за наем да е от 5 години и 
началната цена да е в размер на 15 лева за декар. Площта е 2.597 дка и е 
нормално при възникнал интерес да бъде отдаден под нем. Становището на 
комисията е щом има желаещи да го обработват да бъде отдаден под наем. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 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. 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. 2, 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 на Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 320 от 19.08.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1044 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, имот – частна общинска 
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собственост по Акт № 2233/23.02.2010 година на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Овощна градина” с площ от 2.597 (два декара петстотин 
деветдесет и седем квадратни метра), седма категория на земята при 
неполивни условия, находяща се в местността „Кермидяла”, съставляваща 
имот № 000153 (сто петдесет и три) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 
02587, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 
000151 – пасище с храсти на Община Две могили при начална месечна 
наемна цена в размер на 15.00 (петнадесет) лева за декар. 

Върху описания имот има следното ограничение: Трайните насаждения 
да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- 
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 321/19.08.2011 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за 
учебната 2011/2012 учебна година на територията на Община Две могили, 
считано от 15.09.2011 г., 

Становище по нея даде:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 
Всяка година по това време приемаме решение, с което утвърждаваме 

щатните бройки в сектор „Образование” за новата учебна година. В него 
няма нещо особенно, което в момента можем да променяме. С него се 
констатират нещата такива, каквито са към настоящия момент. Както и 
миналата година се случи, след като приехме също такова решение на 
следващо по ред заседание през м. септември 2010 година коригирахме част 
от него. Сега по самото решение – дадена е числеността на персонала в ЦДГ 
в Две могили и в села Баниска. Даден е съставът на ОДК, посочено е колко 
групи се формират в ЦДГ, както и създадената организация във филиалите. 
Отделено е място и на училището в село Баниска. В табличен вид са 
посочени броя на децата в отделните класове, както и кои от тях ще бъдат 
маломерни и слети. Становището на комисията е да приемем това решение. 
Но нека то да бъде във вида в който сме го приемали през последните две 
години. И не е необходимо в него да повтаряма по два пъти едни и същи 
неща. Все пак това е решение на Общинския съвет, а не – обяснителна 
записка. 
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Разисквания по двадесета точка нямаше. 
По двадесета точка от дневния ред, 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 
във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите 
на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 
персонала в системата на народната просвета и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, 
ал. 2, ал. 5, т. 1 и т. 2 и ал. 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, двете издадени от Министерството на образованието 
и науката, и Докладна записка № 321 от 19.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1045 

 

1. Определя следната численост на персонала: 
 

1.1. В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили: Брой численост 
1.1.1. В ЦДГ – гр. Две могили:  
 – щатен педагогически персонал 11.5 
 – щатен непедагогически персонал 12 
 – извънщатен – пазач (невъоръжена охрана) 1 
1.1.2. Във филиал „Олга Жекова” –  с. Кацелово:  
 – щатен педагогически персонал   2 
 –щатен непедагогически персонал    1.5 
 ОБЩО: 28  
1.2. В ЦДГ  „Първи юни” – с. Баниска:  
1.2.1. В ЦДГ – с. Баниска:  
 – щатен педагогически персонал 5 
 – щатен непедагогически персонал  6 
1.2.2. Във филиал „Снежанка” – с. Батишница:  
 – щатен педагогически персонал 2 
 – щатен непедагогически персонал 2 
1.2.3. Във филиал „Детелина”, с. Бъзовец:  
 – щатен педагогически персонал  2 
 – щатен непедагогически персонал 2 
 ОБЩО: 19 
1.3. В ОДК „Д-р Д. Пангелов”  
 – щатен педагогически персонал,  

от които: 
= директор – щатна бройка 
= ръководители (хореограф, музикален ръководи-
тел и треньор по тенис на маса) – щатни бройки 

4.1 
 

1.0 
3.0 
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= ръководител (нещатен кръжок) – условна щатна 
бройка 

0.1 

 

2. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили да се формират 2 
подготвителни  групи, а в ЦДГ „Първи юни” село Баниска – 1. Във 
филиалите в селата Батишница, Бъзовец и Кацелово, 6-годишните деца да се 
обучават в смесени групи, тъй като броят им е под изискуемия минимум. 

3. Деца, навършващи  тригодишна възраст до края на календарната 
година,  непосещаващи детска ясла, да бъдат приемани в детска градина  с 
молба по желание на родителите си, считано от началото на съответната 
учебна година (15.09.2011 г.). 

4. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 
установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, но не предвижда 
финансиране, както следва: 

 

№ Клас Реален 
брой 

ученици 

Норма на 
пълняемост 

Вид клас За дофина-
нсиране 

Сума  

1. 1 клас 14 16 Маломерен 2 0.00 
2. 2 клас 

3 клас 
8 

12 
16 Слят 0 0.00 

3. 4 клас 12 16 Маломерен 4 0.00 
4. 5 клас 

6 клас 
9 
4 

18 Слят 5 0.00 

5. 7 клас 14 18 Маломерен 4 0.00 
6. 8 клас 12 18 Маломерен 6 0.00 
 ОБЩО: 85   21 0.00 

 

5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 322/19.08.2011 г., 

относно: Представяне на Информация за състоянието на образованието в 
общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за 
учебната 2011/2012 година. 

Становище по нея даде: 
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 
Комисията разгледа представената ни информация за състоянието на 

образованието в училищата на територията на общината, детските заведения 
и ОДК. В нея е посочено, че двете училища отново кандидатстват да бъдат 
признати за средищни такива. Посочен е и броя на децата, които ще 
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прекрачат прага на училище и детска градина. Положителното за училището 
в Две могили е фактът, че успя да формират клас в който да учат минимум 18 
ученика. В Баниска тенденцията е по-тревожна, тъ като там децата все повече 
намаляват. В информацията е дадена информация и за държавното училище. 
Посочени са и проектите, по които е работено и се работи и в момента в този 
сектор. Становището на комисията е да се приеме предложената ни 
информация. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
По двадесет и първа точка от дневния ред, 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, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка № 322 от 19.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1046 

 

1. Приема за сведение Информация за състоянието на образованието в 
общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за 
учебната 2011/2012 г. 

Приложение: Информация за състоянието на образованието в 
общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за 
учебната 2011/2012 г. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 323/19.08.2011 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за 
периода 2008 – 2013 година в Община Две могили през 2010 г. 

Становище по нея даде:  
1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
Отчетът за изпълнението на Общинската стратегия за закрила на детето 

през 2010 г. се разгледа от нашата комисия. В него много подробно е 
представено настоящото положение в Общината от гледна точка на 
изпълнението на стратегията. Съществува трайна тенденция за намаляване на 
проблемните деца и съответно за тези, които са извършители на 
престъпления. Трябва да се отбележи и работата на представителя на отдел 
„Закрила на детето”, като основното лице, което представлява правата на 
децата пред държавните органи. В момента работи ЦОП за деца и семейства 
в риск. Той е по проект ОП „Развитие на човешките ресурси” и 
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продължителността му е 14 месеца. Общината е изявила желание този център 
да работи постоянно и след приключване на програмата. Като повечето 
ситуации в момента и тук се усеща липсата на финансови средства за по-
всеобхватното постигане на целите на програмата, но най-важното е че 
нямаме много проблемни деца в Общината. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и втора точка от дневния ред, 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, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка № 323 от 19.08.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1047 

 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за 
закрила на детето в Община Две могили за 2010 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила 
на детето в Община Две могили за 2010 г.. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 331/23.08.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално 
ползване. 

Становище по нея даде: 
1. Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 
Комисията разгледа докладната записка. Тя е във връзка с това, че е 

постъпило искане от земеделския стопанин Илиана Вълкова да и бъде даден 
под наем имот от 28.280 дка представляващо пасище, което се намира в 
землището на село Пепелина. Посочила е, че ще кандидатства с проект към 
ДФ „Земеделие” за развитие на пчелно стопанство. Не бива да спъваме 
желаещите да развиват определена дейност и в този смисъл становището на 
комисията е да подкрепим предложеното решение. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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. 80 във връзка с 



 

 31 

чл. 81, 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, чл. З7 п, ал. 1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка със Заповед  
№ РД 09-616 от 21.07.2010 г. на Министерството на земеделието и 
храните и Докладна записка с вх. № 331 от 23.08.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1048 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок до 5 (пет) години за 
индивидуално ползване на Илиана Иванова Вълкова, живееща в град Две 
могили, на улица ”Тодор Каблешков” № 20 имот – публична общинска 
собственост по Акт № 1955/15.06.2009 г. на Кмета на Община Две могили, а 
именно: „Пасище, мера” с площ от 28.280 (двадесет и осем декара двеста и 
осемдесет квадратни метра), находящ се в местността „Бряна”, съставляващ 
имот № 201001, по картата на възстановената собственост в землището на 
село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, при граници и съседи: поземлен имот № 
025001 – полски път на Община Две могили, поземлен имот № 125001 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 030001 – гора в 
земеделски земи на Валентин Цвятков Кряков, поземлен имот № 030002 – 
гора в земеделски земи на Община Две могили, поземлен имот № 039019 – 
нива на Симеон Тодоров Кръстев, поземлен имот № 039003 – нива на Асен 
Иванов Кунев, поземлен имот № 039003 – нива на Асен Иванов Кунев, 
поземлен имот № 247001 – гора в земеделски земи на Община Две могили, 
поземлен имот № 039002 – нива на „Серес” АД и поземлен имот № 039012 – 
нива на Димитър Петров Иванов. 

2. Определя следните задължения за наемателя на имота: 
2.1. Да поддържа от нежелана храстовидна растителност и да провежда 

борба с агресивните и устойчиви растителни видове, съгласно Заповед № РД 
09 616 от 21.07.2010г на Министъра на Земеделието и храните, относно 
определяне на национални стандарти на наетите мери и пасища. 

2.2. Да се спазват условията за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти – 
задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани и ползватели на 
земеделски земи, които ще получават подпомагане по различни схеми на 
Общата селскостопанска политика. 

2.3. Да осигури спокойното и безпрепятствено преминаване на 
пасищни животни през имота. 
 2.4. Да ползва имота само по предназначение, да спазва санитарно-
хигиенните, противопожарни и екологични норми и да не уврежда тревната 
покривка. 

3. Определя наемната цена за индивидуално ползване на общинския 
имот в размер на 6 (шест) лева на декар.  
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 4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договори с 
лицето по т. 1, от настоящото Решение. 
 5. Настоящото Решение, както и сключения договор за наем не 
гарантира подпомагането на земеделските производители по схемите и 
мерките за подпомагане на площ. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 332/24.08.2011 г., 

относно: Даване на съгласие за проектиране на Подробен устройствен план – 
Изменение план за улична регулация (ПУП – ИПР) от ОТ 3 до ОТ 7 и от ОТ 
122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили. 

Становище по нея даде:  
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията разгледа постъпилата извънредна докладна записка на свое 
заседание. Става въпрос за даване на съгласие за изработване на подробен 
устройствен план и изменение на плана за улична регулация на улица 
„Родопи”, като след изработване на този план и изменение на уличната 
регулация ще бъдат обособени отделни парцели, които Общината ще има 
възможност да продаде ако има желаещи. Представена е техническа 
документация, която е одобрена от архитекта на общината, а решението е 
съгласувано с юриста. Становището на комисията е да приемем 
предложеното ни решение.  

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от 
Правилика за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и  ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на 
територията и Докладна записка с вх. № 332 от 24.08.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1049 

 

1. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – 
Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПР/ от ОТ 3 до ОТ 7 и от ОТ 
122 до ОТ 127 и Изменение план за регулация на УПИ в кв. 1, град Две 
могили, община Две могили 



 

 33 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   
Колеги, в две от разгледаните днес докладни има направено искане за 

разглеждане и приемане на второ четене, а именно:  
1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/04.08.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/10.08.2011 г., 
относно: 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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Тъй като при разглеждането им на първо четене, не бяха направени 
съществени предложения за тяхното изменение, ви предлагам на основание 
чл. 99, ал. 2 от нашия Правилник, те да бъдат разгледани и приети на второ 
четене. 
 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 
№ 1050 

 

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

1.1. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 
община Две могили, област Русе. 

1.2. 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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
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2. Определя двете докладни посочени в точка 1 да бъдат разгледани 
съответно като точки 23 и 24 от дневния ред, а точка 23 – да стане точка 25. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/04.08.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

Становище по нея даде:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.09.2011 г. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с вх. № 304 от 04.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1051 

 

1. Приема на второ четене Наредба за допълнение на Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 
община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.09.2011 г.. 

Приложение: Наредба за допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе. 
 

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

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

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/10.08.2011 г., 

относно: 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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Становище по нея даде:  
1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.09.2011 г. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет 

на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с 
чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 
с вх. № 312 от 10.08.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1052 

 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение за 
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
която влиза в сила от 01.09.2011 г. 
 Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за 
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, 
за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

25. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
В залата влизат членовете на делегациите, които ни гостуват по случай 

Седмицата на Община Две могили, а именно: 
1. От Община Неготино, Република Македония: 

1.1. Пане Трайков – Кмет на Общината. 
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1.2. Лолита Ристова – Ръководител отдел „Развитие”. 
2. От Община Алтънова, Република Турция: 
2.1. Д-р Метин Орал – Кмет на Общината. 
2.2. Ресул Балтъджъ – Общински съветник. 
2.3. Емрах Йосчолак – Общински съветник. 
3. От Община Биелск Подласки, Република Полша: 
3.1. Ян Радкиевич – Зам.-кмет на Общината. 
3.2. Валентина Юрчик – Секретар на Община. 
3.3. Евгений Якубовски – Началник отдел „Култура и образование”. 
3.4. Йержи Бартожчук – Началник отдел „Инвестиции и поръчки”. 
4. От Община Требница, Република Полша: 
4.1. Хенрик Багински – Председател на отдел „Административни 

услуги”. 
5. От Община Къмпалунг, Република Румъния: 

5.1. Кристина Енеску – Координатор проект „Мрежа, спорт, туризъм”. 
5.2. Юстиниян Станеску – Общински съветник. 
6. От Община Кълъраш, Република Румъния: 
6.1. Севериан Котик – Юрист в отдел „Международни връзки”. 
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Позволете ми да ви поздравя с добре дошли в град Две могили. 

Надявам се да се чувствате добре и тръгвайки си от тук да отнесете със себе 
си хубави спомени и да имате желание отново да ни гостувате.  

Сега ще дам думата на Кмета на Община Две могили за приветствие. 
Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Приветствам ви с добре дошли. Надявам се, че ще се чувствате 

прекрасно в Две могили. Извинявам се ако има някакви неуредици при 
посрещането и настаняването ви, но за първи път посрещаме толкова много 
участници.  

Община Две могили е разположена върху 345 000 кв. км площ. В нея 
живеят приблизително 11 000 души. Има 12 населени места, като Две могили 
е административен център на Общината. Общинският съвет има 17 
съветника. Имаме две средни училища, от които едно общинско и едно 
държавно и едно основно училище. На територията на Общината е 
сравнително добре развито селското стопанство. Има предприятия за 
хранителната и текстилната промишленост. Пожелавам ви да си изкарате 
приятно в нашата Община. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
В Община Две могили са получени няколко поздравителни адреса. Бих 

искал да ви прочета един от тях – този от Президента на Република България 
Георги Първанов. 

Байчо Георгиев чете поздравителния адрес. 
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Сега бих искал да дам думата на нашите гости. 
1. Пане Трайков – Кмет на Община Неготино, Република 

Македония: 
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За мен е чест от мое име и от членовете на делегацията, която водя да 
ви поздравя с празника на Община Две могили. Тук се чувствам като у дома. 
В нашата Община живеят около 20 000 души, от които 12 000 в Неготино. 
Имаме 12 населени места в Общината. Ние сме лозарски и винарски край. 
Приоритет ни е да станем членове на голямото Европейско семейство. Чрез 
проекта „Мрежа, спорт, туризъм” установихме много добри приятелски 
контакти. Надяваме се да продължим да работим и занапред в същия дух. На 
детския фолклорен фестивал в град Две могили участие ще вземе състав от 
нашия град. Желая успех на всички участници в Седмицата на Община Две 
могили. 

2. Д-р Метин Орал – Кмет на Община Алтънова, Република 
Турция: 

Искам да поздравя всички приятели. За нас приятелството е най-важно. 
Започва и завършва за цял живот. Помагаме си в добри и в лоши моменти. От 
този момент всички присъстващи тук ще ги считам за свои приятели. Ще 
очаквам всички да ни гостувате в Община Алтънова. Това, което е започнало  
тук да продължи в този състав и при нас. 

В нашата Община живеят 22 000 души, от които 5 000 в общинския 
център. Градът се намира намира между Истанбул, Бурса и Коджаели. При 
нас е развито селското стопанство. Има голяма корабостроителница, много 
исторически обекти. Предстои да бъде изграден втория по дължина мост в 
света. Имаме много роднини, които живеят във вашата Община, като 
създаването на града е започнало със заселването на изселници от село 
Помен. Благодаря за поканата да бъда ваш гост през тази седмица. 

3. Ян Радкиевич – Зам.-кмет на Община Биелск Подласки, 
Република Полша: 

Сърдечно благодаря за поканата. Много е красиво тук. Благодарим за 
международното сътрудничество. Детския фестивал е грандиозен. 
Фолклорните участници са уникални. 

4. Хенрик Багински – Председател на отдел „Административни 
услуги” в Община Требница, Република Полша: 

Благодаря ви за отправената покана да присъстваме на този голям 
празник за вас. Ние също сме участници в проекта „Мрежа, спорт, туризъм” 
от Община Требница. Този проект е много интересен за нас. За мен това 
беше една възможност да видя различните култури на различните държави и 
различните хора участвали в него. Надявам се тези добри отношения, които 
създадохме да продължат и в следващите години, защото това е много важно 
за младите хора. Пожелавам на всички участници много успехи! 

5. Кристина Енеску – Координатор проект „Мрежа, спорт, 
туризъм” от Община Къмпалунг, Република Румъния: 

Уважаеми дами и господа, нашата делегация от Община Къмпалунг ви 
благодари за отправената покана и за добрия прием във вашата Община. 
Условията, в които сме настанени са отлични. Тук намерихме много нови, а и 
стари приятели. Този проект е голям успех за нас. Успяхме да се запознаем с 
културата и традициите на участниците и се надяваме, че сътрудничеството 
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между нас ще продължи. Поздравявам ви по случай Седмицата на града ви и 
от името на нашия кмет.  

6. Севериан Котик – Юрист в отдел „Международни връзки” от 
Община Кълъраш, Република Румъния: 

Искам да благодаря за поканата да присъстваме днес тук с вас от мое и 
от името на делегацията, която е с мен. Сърдечно ви благодаря за 
съвместната работа между двете общини. В лицето на вашия Кмет – 
Драгомир Дамянов открихме един много добър приятел. В знак на нашата 
благодарност към вас искам да връча признателни дипломи за доброто 
сътрудничество на Кмета на Общината – Драгомир Дамянов, на 
Председателя на Общинския съвет – Байчо Георгиев и на зам.-кмета – Румен 
Марков. 

Севериан Котик – Юрист в отдел „Международни връзки” от Община 
Кълъраш, Република Румъния връчва дипломите. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 
 Поради изчерпване дневния ред на шестдесет и третото (редовно) 
заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 31.08.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № 148. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
______________________ (Байчо Петров Георгиев) 


