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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 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 54 
 

Днес, 19 октомври 2010 година, в 15.30 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна петдесет и четвъртото 

(извънредно) заседание на V – тия Общински съвет в Община Две могили. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват всички 14 (четиринадесет) 

общински съветника. 

Отсъстват: 1. Огнян Стефанов Георгиев – Уведомително писмо с вх. № 

369/18.10.2010 г. 

2. Велко Иванов Иванов – Уведомително писмо с вх. № 

370/18.10.2010 г. 

   3. 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, Йордан Борисов – обществен посредник в Община Две 

могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, искам да ви уведомя за възникнал технически проблем при 

изготвянето на Протокол № 53 от предишното ни заседание, а именно: 

допуснал грешка в номерирането на решенията, които приехме: след 

Решение № 769 е записано Решение № 771, а не както би трябвало – № 770. 

От тук номерацията се наруши и последното решение е записано под № 772. 

След като изпратих на хартиен носител Протокола на Областния управител и 

на Кмета на Община Две могили, констатирах допуснатата грешка и я 

поправих. Изпратих по електронен път Протокол № 53 на Областния 

управител във вида, в който трябва да бъде. Последното наше Решение от 

предходната сесия е под № 771, а не под № 772. Междувпрочем в списъка за 

поименното гласуване няма допусната такава грешка. И така, първото 

Решение, което ще вземем на днешното заседание ще е под № 772. 

На второ място, искам да отбележа, че след насрочване на настоящото 

извънредно заседание, в деловодството ни постъпи още една докладна 
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записка, в която е направено искане, тя да бъде разгледана извънредно днес, а 

именно: Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 372/18.10.2010 г., 

относно: Ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение. 

Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” успя ли да разгледа вчера тази докладна и има 

ли становище по нея? 

Йордан Великов: Да г-н Председател, докладната записка е разгледана 

от комисията, имаме становище и предлагам тя да бъде включена в дневния 

ни ред като т. 7, а т. 7 от проекта за дневен ред да стане съответно т. 8.  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред, освен това което предложи г-н Великов? 

Няма. 

Тогава предлагам първо да гласуваме Докладната записка от Драгомир 

Дамянов с вх. 372/18.10.2010 г., относно: Ремонт и реконструкция на сгради с 

религиозно значение да бъде включена в проекта ни за дневен ред като т. 7, а 

т. 7 – да стане съответно т. 8.  

Който е съгласен с това предложение моля да гласува с вдигане на 

ръка? 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Сега предлагам, който е съгласен така предложения проект за дневен 

ред, да стане дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския 

съвет, да гласува с вдигане на ръка? 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 354/08.10.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 768 по Протокол № 

53/27.09.2010 г.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 359/15.10.2010 г., 

относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели в Районен съд – Бяла   

 Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  
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3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 360/15.10.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 770, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 53/27.09.2010 година.  

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 361/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 364/15.10.2010 г., 

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински 

имот за срок от 7 (седем) години на основание чл. 37 от Закона за общинската 

собственост. 

Докладва: Йордан Великов – Председател 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. 372/18.10.2010 г., 

относно: Ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 354/08.10.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 768 по Протокол № 

53/27.09.2010 г.  

По нея докладва:  
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1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

С това свое Решение № 768 по Протокол № 53/27.09.2010 г. ние 

решихме да отдадем под наем Гробищния парк в град Две могили на МИГ – 

общини Борово, Две могили и Иваново за срок от 6 години. Още тогава 

съзнавахме, че нарушаваме разпоредбата на чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от 

Закона за общинската собственост. Направихме го обаче водени от 

желанието ни Гробищния парк в град Две могили, чрез реализиране 

напредложения ни проект да добие по-добър вид. Областният управител с 

право е върнал решението. Комисията ни разгледа докладната записка и 

подкрепяме предложението да си отменим решението, тъй като е 

незаконосъобразно. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с ал. 

11, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 6, предложение 1 и 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за администрацията, 

Заповед № 9500 – 329/05.10.2010 г. на Областния управител на Област 

Русе и Докладна записка с вх. № 355 от 07.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 772 
 

1. Отменя Решение № 768 по Протокол № 53/27.09.2010 г. на 

Общински съвет – Две могили  
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 359/15.10.2010 г., 

относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели в Районен съд – Бяла   

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

В тази докладна записка става въпрос да се открие процедура за 

изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели в Районен съд 

Бяла. Миналата година проведохме същата такава процедура, само че за 

избор на съделни заседатели за Окръжен съд Русе. Съгласно изискванията на 
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Закона за съдебната власт и Наредба № 2 от 2008 г. за съдебните заседатели, 

първо трябва да изберем комисия, която да изготви и предложи кандидати за 

избирането им за съдебни заседатели. В този дух е и настоящата докладна. 

Становището ни е да подкрепим предложението, което е направено в 

докладната записка. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните 

заседатели и писмо с изх. № 2511/21.09.2010 г. на Административния 

ръководител на Русенски Окръжен съд и Докладна записка с вх. № 359 

от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 773 
 

1. Избира Комисия, която в срок до 25.10.2010 г. да изготви и предложи 

с Докладна записка кандидати за избирането им за съдебни заседатели за 

Районен съд – Бяла, област Русе в състав: 

1.1. Микерям Адям – председател. 

1.2. Никола Николов – секретар. 

1.3. Велико Стефанов – член.  
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 360/15.10.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 770, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 53/27.09.2010 година.  

 По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Нашата комисия разгледа докладната записка за изменение на Решение 

№ 770, взето по Протокол № 53/27.09.2010 година. В нея ни се предлага да си 

изменим решението, тъй като са объркани числата на километрите от пътя. 

Смятам, че грешката, която е допусната е техническа, така че становището на 

комисията ни е да приемем предложеното ни решение. 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 360 от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 774 
 

1. Изменя т. 1 от свое Решение № 770 по Протокол № 53/27.09.2010 г., 

в частта му относно километричните разстояния по път RSE 1005, където 

числото „30+100” става „12+300” , числото „34+400” става „8+000” и числото 

„0+000” става „3+120”. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 361/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

По нея докладва: 

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Докладната записка касае Общината да кандидатства за безвъзмездно 

финансиране по Програма за развитие на селските райони с проект 

„Реконструкция на уличната мрежа, тротоарите и площадите в селата 

Широково, Чилнов, Острица, Каран Върбовка и Кацелово в Община Две 

могили. Проектът е по мярка 322. Дано само да го одобрят. Становището на 

комисията е да се приеме предложеното ни решение. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта 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 общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 

с вх. № 361 от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 775 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за безвъзмездно 

финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по 

мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”, с проект 
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„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в селата: Чилнов, 

Широково, Острица, Каран Върбовка и Кацелово от Община Две могили, 

област Русе”. 

2. Удостоверява, че проектът по т. 1 е залегнат в приоритетите на 

Актуализирания Общинския план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007 – 2013 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 361/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Тази докладна записка е идентична с предходната. Тук става въпрос, 

обаче за реконструкция на уличната мрежа, тротоарите и площадите в селата 

Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница. Тук също се касае за 

кандидатстване за безвъзмездно финансиране, т. е. ние няма да заделяме 

средства от бюджета на Общината за реализирането на този проек. Така че 

нека да дадем съгласието си за кандидатстване, пък каквото стане. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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 общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 

с вх. № 362 от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 776 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за безвъзмездно 

финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по 

мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”, с проект 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в селата: Могилино, 

Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница от Община Две могили, област Русе”. 

2. Удостоверява, че проектът по т. 1 е залегнат в приоритетите на 

Актуализирания Общинския план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007 – 2013 г. 
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3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Румен Марков с вх. № 364/15.10.2010 г., 

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински 

имот за срок от 7 (седем) години на основание чл. 37 от Закона за общинската 

собственост. 

Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Искам с няколко думи накратко да ви разясня някои въпроси по тази 

докладна записка. Става въпрос отново за Гробищния парк в град Две 

могили. Решението, което взехме на предишното заседание ни беше върнато 

от Областния управител съвсем основателно, защото имаше доста неща, 

които не само, че не бяха съобразени със закона, но и не бяха представени 

никакви други документи, освен докладната. Този път администрацията се е 

постарала да изготви и представи необходимите документи. 

Решението, което ни се предлага да приемем условно може да се 

раздели на две части: първата касае обявяването на част от имоти от 

публична в частна общинска собственост, а другата – за предоставяне на 

безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години върху тези части от 

имоти – частна общинска собственост.  

В комисията ни коментирахме дали трябва да вземем едно общо 

решение или ще е по-правилно, ако те са две отделни. Сред нас надделя 

мнението, че решенията ни по тази докладна трябва да бъдат две.  

Първото решение касае обявяването на части от трите имота – 

публична общинска собственост в частна. С помощта на Председателя на 

Общинския съвет, намерихме съдебна практика – Решение № 2721 от 

27.04.2000 г. на Върховния административен съд по административно дело 

№ 3628/1999 г., ІІІ отделение, в което се казва, че Общинския съвет може да 

реши отделни части от гробищния парк да не са публична общинска 

собственост, а частна общинска собственост. За Ритуалния дом и навеса 

мисля, че няма проблем. Те от години не се ползват и действително се 

нуждаят от сериозен ремонт. Проблемът тук са алеите или междугробищните 

пространства. Сега те представляват отъпкани пътеки. След дъжд или сняг,  

по тях не може да се върви. Чрез проекта този проблем ще бъде решен. 

Отделно знаете, че хората от Две могили отдавна искат ритуалната зала да 

стане параклис. Но и за това са необходими пари. Чрез проекта това ще  

стане. 

Второто решение касае вече предоставяне безвъзмездно правото на 

ползване върху тези части от имоти, за които говорих преди малко на МИГ – 
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Общини Борово, Две могили и Иваново. Тук хората се притесняват как така 

ще дадем гробищата на едно Сдружение. Питат се дали е възможно те да 

злоупотребят с предоставеното им право. Община Две могили има своите 

представители в МИГ и по тази причина вярвам, че злоупотреби с право няма 

да има. Отделно трябва да имаме и впредвид, че приемането на едно такова 

решение не е гаранция, че проекта ще бъде одобрен и съответно финансиран. 

Нашата комисия след като обсъдихме подробно материалите по докладната 

записка стигнахме до извода решенията по нея да придобият следния вид: 

 1. Обявява за частна общинска собственост, част от следните 

поземлени имоти, находящи се в град Две могили, община Две могили, 

област Русе, както следва: 

1.1. По Акт общинска собственост № 3407 от 13.10.2010 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно:  

1.1.1. Сграда 20184.6.257.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка едно) със застроена площ 

от 93 (деветдесет и три) квадратни метра, с предназначение: Култова, 

религиозна сграда (Ритуален дом – сграда за тъжни ритуали). 

1.1.2. Сграда 20184.6.257.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка две) със застроена площ от 

18 (осемнадесет) квадратни метра, с предназначение: Култова, религиозна 

сграда (навес). 

1.1.3. Междугробищни алеи с площ от 525 (петстотин двадесет и пет) 

квадратни метра,  

всички разположени върху поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

седем) с площ от 21 724 (двадесет и един декар и седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), съгласно Скица № 8702/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър” град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест),  

поземлен имот с идентификатор 20184.39.421 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка четиристотин двадесет и едно), 

поземлен имот с идентификатор 20184.145.4 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка сто четиристотин пет, точка четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.422 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка четиристотин двадесет и две), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка двеста петдесет и четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

шест, точка двеста и шестдесет), поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и осем). 

1.2. По Акт общинска собственост № 3409 от 14.10.2010 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно:  
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1.2.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.258 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и осем) с площ от 8 785 (осем декара седемстотин осемдесет 

и пет квадратни метра), съгласно Скица № 8689/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и осем), 

поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест), поземлен 

имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен имот с идентификатор 

20184.6.259 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три).  

1.3. По Акт общинска собственост № 3410 от 14.10.2010 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно:  

1.3.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста и шестдесет) с площ от 9 552 (девет декара петстотин петдесет и два 

квадратни метра), съгласно Скица № 8687/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен 

имот с идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка сто четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор 

20184.145.16 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка сто четиридесет 

и пет, точка шестнадесет), поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет).  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Второто решение: 

1. Дава съгласие да се учреди в полза на Сдружение с обществено 

полезна дейност: „Местна инициативна група – общини Борово, Две могили 

и Иваново” със седалище и адрес на управление: град Две могили, булевард 

„България” № 84, ЕИК 117690806, вписано с решение № 2706 от 27.09.2007 г. 

на Русенски окръжен съд в Регистъра за юридическите лица под № 1274, том 

46, страница 60, по фирмено дело № 1192/2007 г. безвъзмездно право на 

ползване за срок от 7 (седем) години, както следва: 

1.1. По Акт общинска собственост № 3407 от 13.10.2010 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно:  
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1.1.1. Сграда 20184.6.257.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка едно) със застроена площ 

от 93 (деветдесет и три) квадратни метра, с предназначение: Култова, 

религиозна сграда (Ритуален дом – сграда за тъжни ритуали). 

1.1.2. Сграда 20184.6.257.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка две) със застроена площ от 

18 (осемнадесет) квадратни метра, с предназначение: Култова, религиозна 

сграда (навес). 

1.1.3. Междугробищни алеи с площ от 525 (петстотин двадесет и пет) 

квадратни метра,  

всички разположени върху поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

седем) с площ от 21 724 (двадесет и един декар и седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), съгласно Скица № 8702/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест),  

поземлен имот с идентификатор 20184.39.421 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка четиристотин двадесет и едно), 

поземлен имот с идентификатор 20184.145.4 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка сто четиристотин пет, точка четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.422 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка четиристотин двадесет и две), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка двеста петдесет и четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

шест, точка двеста и шестдесет), поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и осем). 

1.2. По Акт общинска собственост по Акт № 3409 от 14.10.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно:  

1.2.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.258 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и осем) с площ от 8 785 (осем декара седемстотин осемдесет 

и пет квадратни метра), съгласно Скица № 8689/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и осем), 

поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест), поземлен 

имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен имот с идентификатор 

20184.6.259 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 



 

 12 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три).  

1.3. По Акт общинска собственост по Акт № 3410 от 14.10.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно:  

1.3.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста и шестдесет) с площ от 9 552 (девет декара петстотин петдесет и два 

квадратни метра), съгласно Скица № 8687/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен 

имот с идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка сто четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор 

20184.145.16 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка сто четиридесет 

и пет, точка шестнадесет), поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет).  

 2. Правото на ползване върху имота се учредява при следните права: 

2.1. Приобретателят се задължава в случай на финансиране на проекта 

в срок от 1 (една) година от подписване на договора, да извърши в имотите 

необходимите строително – възстановителни работи и да представи писмен 

отчет. 

2.2. Ако приобретателят, придобил право на ползване след 

финансиране, не възстанови двете сгради и междугробищните алеи в 

определения в т. 2.1. срок договорът се счита прекратен по право по смисъла 

на чл. 25 от Закона за задълженията и договорите и Община Две могили става 

собственик на извършените, ако има такива подобрения върху тези имоти, 

без да дължи обезщетение за това. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да издаде заповед и сключи 

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 7 (седем) 

години по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост. 

В този вид ви предлагаме да подкрепим докладната записка. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Колеги, виждате, че във второто решение сме предвидили хипотеза, 

при която ако проекта не бъде финансиран или бъде финансиран, но 

сдружението не изпълни в срок ангажиментите си Община Две могили да  

може да прекрати договора без да е необходимо да плаща каквито и да било 

средства на МИГ. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Какво обезщетение да плащаме на МИГ, при условие, че ние като 

Община ги финансираме когато е необходимо. 
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По шеста 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 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, във връзка с Решение № 2721 от 27.04.2000 г. на Върховния 

административен съд по административно дело № 3628/1999 г., ІІІ 

отделение и Докладна записка с вх. № 363 от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 777 
 

1. Обявява за частна общинска собственост, част от следните 

поземлени имоти, находящи се в град Две могили, община Две могили, 

област Русе, както следва: 

1.1. По Акт общинска собственост № 3407 от 13.10.2010 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно:  

1.1.1. Сграда 20184.6.257.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка едно) със застроена площ 

от 93 (деветдесет и три) квадратни метра, с предназначение: Култова, 

религиозна сграда (Ритуален дом – сграда за тъжни ритуали). 

1.1.2. Сграда 20184.6.257.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка две) със застроена площ от 

18 (осемнадесет) квадратни метра, с предназначение: Култова, религиозна 

сграда (навес). 

1.1.3. Междугробищни алеи с площ от 525 (петстотин двадесет и пет) 

квадратни метра,  

всички разположени върху поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

седем) с площ от 21 724 (двадесет и един декар и седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), съгласно Скица № 8702/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър” град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест), 

поземлен имот с идентификатор 20184.39.421 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка четиристотин двадесет и едно), 

поземлен имот с идентификатор 20184.145.4 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка сто четиристотин пет, точка четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.422 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка четиристотин двадесет и две), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка двеста петдесет и четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

шест, точка двеста и шестдесет), поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 
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девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и осем). 

1.2. По Акт общинска собственост № 3409 от 14.10.2010 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно:  

1.2.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.258 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и осем) с площ от 8 785 (осем декара седемстотин осемдесет 

и пет квадратни метра), съгласно Скица № 8689/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и осем),  

поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест), поземлен 

имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен имот с идентификатор 

20184.6.259 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три).  

1.3. По Акт общинска собственост № 3410 от 14.10.2010 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно:  

1.3.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста и шестдесет) с площ от 9 552 (девет декара петстотин петдесет и два 

квадратни метра), съгласно Скица № 8687/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен 

имот с идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка сто четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор 

20184.145.16 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка сто четиридесет 

и пет, точка шестнадесет), поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет).  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 гласа (Петър Петров) 
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По шеста 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 общинският съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване на 

право но 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. 

№ 363 от 15.10.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 778 
 

1. Дава съгласие да се учреди в полза на Сдружение с обществено 

полезна дейност: „Местна инициативна група – общини Борово, Две могили 

и Иваново” със седалище и адрес на управление: град Две могили, булевард 

„България” № 84, ЕИК 117690806, вписано с решение № 2706 от 27.09.2007 г. 

на Русенски окръжен съд в Регистъра за юридическите лица под № 1274, том 

46, страница 60, по фирмено дело № 1192/2007 г. безвъзмездно право на 

ползване за срок от 7 (седем) години, както следва: 

1.1. По Акт общинска собственост № 3407 от 13.10.2010 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно:  

1.1.1. Сграда 20184.6.257.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка едно) със застроена площ 

от 93 (деветдесет и три) квадратни метра, с предназначение: Култова, 

религиозна сграда (Ритуален дом – сграда за тъжни ритуали). 

1.1.2. Сграда 20184.6.257.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка, двеста петдесет и седем, точка две) със застроена площ от 

18 (осемнадесет) квадратни метра, с предназначение: Култова, религиозна 

сграда (навес). 

1.1.3. Междугробищни алеи с площ от 525 (петстотин двадесет и пет) 

квадратни метра,  

всички разположени върху поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

седем) с площ от 21 724 (двадесет и един декар и седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), съгласно Скица № 8702/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест),  

поземлен имот с идентификатор 20184.39.421 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка четиристотин двадесет и едно), 

поземлен имот с идентификатор 20184.145.4 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка сто четиристотин пет, точка четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.422 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 
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сто четиридесет и пет, точка четиристотин двадесет и две), поземлен имот с 

идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

сто четиридесет и пет, точка двеста петдесет и четири), поземлен имот с 

идентификатор 20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

шест, точка двеста и шестдесет), поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и осем). 

1.2. По Акт общинска собственост по Акт № 3409 от 14.10.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно:  

1.2.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.258 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и осем) с площ от 8 785 (осем декара седемстотин осемдесет 

и пет квадратни метра), съгласно Скица № 8689/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.258 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и осем),  

поземлен имот с идентификатор 20184.39.256 (двадесет хиляди сто осемдесет 

и четири, точка тридесет и девет, точка двеста петдесет и шест), поземлен 

имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен имот с идентификатор 

20184.6.259 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста петдесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три).  

1.3. По Акт общинска собственост по Акт № 3410 от 14.10.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно:  

1.3.1. Междугробищни алеи с площ от 213 (двеста и тринадесет) 

квадратни метра, разположени върху поземлен имот с идентификатор 

20184.6.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка 

двеста и шестдесет) с площ от 9 552 (девет декара петстотин петдесет и два 

квадратни метра), съгласно Скица № 8687/24.09.2010 г., издадена от 

Началник Служба по „Геодезия, картография и кадастър”  град Русе, при 

граници: поземлен имот с идентификатор 20184.6.257 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и седем), поземлен 

имот с идентификатор 20184.145.254 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка сто четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор 

20184.145.16 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка сто четиридесет 

и пет, точка шестнадесет), поземлен имот с идентификатор 20184.41.253 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка четиридесет и едно, точка 

двеста петдесет и три) и поземлен имот с идентификатор 20184.6.259 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка шест, точка двеста петдесет и 

девет).  

 2. Правото на ползване върху имота се учредява при следните права: 
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2.1. Приобретателят се задължава в случай на финансиране на проекта 

в срок от 1 (една) година от подписване на договора, да извърши в имотите 

необходимите строително – възстановителни работи и да представи писмен 

отчет. 

2.2. Ако приобретателят, придобил право на ползване след 

финансиране, не възстанови двете сгради и междугробищните алеи в 

определения в т. 2.1. срок договорът се счита прекратен по право по смисъла 

на чл. 25 от Закона за задълженията и договорите и Община Две могили става 

собственик на извършените, ако има такива подобрения върху тези имоти, 

без да дължи обезщетение за това. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да издаде заповед и сключи 

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 7 (седем) 

години по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 гласа (Петър Петров) 
 

Седма точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 372/18.10.2010 г., 

относно: Ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Касае се за проект, с който Русенската митрополия иска да 

кандидатства. От нашата община, той засяга храма в Две могили и манастира 

в Каран Върбовка. От нас не се иска финансиране. Имаме го заложено 

отпреди в нашия план. Така че, предлагам да подкрепим този проект за 

решение, така както ни е дадено. От Митрополията ни обясниха, че са им го 

дали във този вид решението и помолиха, ако е възможно да не го 

променяме. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Съгласен съм. Нека да го подложим на гласуване това проекто-

решение.  

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

чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с 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 администрация 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 372 от 

19.10.2010 г., прие  
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1. Дейностите: „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно 

значение (Православни храмове) и подобряване на прилежащите 

пространства в населените места на Община Две могили, както следва: Храм 

„Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран 

Върбовка, които са местни поделения на Русенска митрополия, отговарят на 

плана на приоритетите за общинския план за развитие на Община Две 

могили, съгласно Наредба № 24/29.07.2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и 

развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013 при 100 % финансиране”. 

 2. Задължава Председателят на общинския съвет да изпрати 

настоящото решение на Русенската митрополия. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

Такива не бяха направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и четвъртото извънредно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

 

 

Отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към папка № 140 

Екз. № 2 – за Кмет на Община  

Екз. № 3 – за Областен управител 

 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 
   


