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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 62 

Днес, на 28.10.2009 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
5. Огнян Стефанов Георгиев – член 
В заседанието на комисията взе участие Кмета на Общината – Драгомир Дамянов. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 488/28.09.2009 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 
 2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 489/28.09.2009 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 490/28.09.2009 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 

 4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 491/28.09.2009 г., относно: Участие 
на Община Две могили в съвместен проект с Община Калараш, Румъния. 

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 492/28.09.2009 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили с проект "Тематичен исторически парк-Орлова чука". 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Касае се за проект, с 
който кандидатстваме вече няколко години. Идеята е там да бъде настанено Районното 
управление на МВР, а в техните помещения да бъде настанена поземлената комисия 
например. Това не означава, че проекта ще бъде одобрен, с оглед на другите два. Длъжни 
сме, обаче да опитаме. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Да подкрепим докладната, пък каквото стане. 
По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Имаме решение за 

Дома в село Могилино да стане „Дом за възрастни хора с деменция”. Липсата на финансови 
средства даде повод на МРРБ да прекрати подписания по-рано меморандум. Сега, след 
като по този проект сме вложили средства, провели сме тръжната процедура, 
администрацията иска този проект да го реализира през 2010 година, макар и с по-
ограничени средства. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Драгомир Дамянов: Имайте предвид, че срещу нас има вече образувани дела, с 

които фирми явили се на търг и го спечелили сега си търсят правата. Ще търсим 
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възможности, по тази причина да реализираме този проект и да сведем до минимум 
загубите.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Това е третият 
проект по „Красива България”, с който Общината иска да кандидатства. Това също не го 
правим за първи път. Подаван е проекта и в предишни години, но не е одобряван. Сега ще 
направим нов опит. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Трите проекта вървят в комплект. Дано поне единият да стане. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Проекта е амбициозен 

и би направил района около Две могили по-атрактивен. Предлагам да го подкрепим, като се 
надявам Община Калараш, като наш партньор да успее да прокара този проект. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Чужденците, които слизат от корабчетата в Русе са готови да 

похарчат 80 евро, но обичат да ходят в Габрово и Велико Търново. Трябва да ги накараме, 
чрез този проект част от тези средства да ги похарчат в нашата Община. 

По пета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Следващият проект 
също е атрактивен и ако бъде реализиран пещерата „Орлово чука” ще стане още по-
привлекателно място за туристи и хора, които посещават нашата Община, затова можем да 
подкрепим и тази докладна. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Подкрепям докладната. Незнам с финансовите средства дали 

ще се оправим. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си за отпускане на сумата 

115 597 (сто и петнадесет хиляди петстотин деветдесет и седем лева)-53.62% от общата 
стойност 215 585 лв. за направа на външна топлоизолация с боядисване, подмяна на 
дограмата с PVC, ремонт на тротоарите и изграждане на паркинг пред сградата на БКС- гр. 
Две могили, ул. „Кирил и Методий” № 14 по проект “Красива България”, като средствата да 
бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласие за отпускане на сумата 165 792 
(сто шестдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и два лева)- 62.40 % от общата 
стойност 265 692 лв. за изваждане на ненужни врати и просичане на отвори за нови врати 
където е необходимо, разбиване на тухлена зидария и изграждане на нова, поставяне на 
окачени тавани, направа на настилка с балатум и фаянсова облицовка на стени, смяна на 
PVC дограма и топлоизолация на стени; монтаж на полипропиленови тръби, топлинна 
изолация, дезинфекция на водопровода, демонтаж на съществуващи вани, душове, 
клозетни седала, умивални и др., изпробване на вертикална канализация, доставка и 
монтаж на моноблок; доставка и монтаж на ел. инсталация по проект „Дом за възрастни хора 
с деменция”-с. Могилино по проект „Красива България”, като средствата да бъдат 
предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за отпускане на сумата от 
197 776.00 (сто деветдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест лева) -66.45 % 
от общата стойност 297 776 лв., за демонтаж на съществуващи хидроизолации, разбиване 
съществуващ бетон, кофраж греди, пояси и колони, изработка и монтаж армировка, 
полагане стоманобетон, топлоизолация с фибран, доставка и монтаж на PVC прозорци в 
сутерена и др. дейности на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Две могили, ул. „Пловдив” № 
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8., по проект “Красива България, като средствата да бъдат предвидени в Бюджета на 
Община Две могили за 2010 г. 

 4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си Община Две могили да 
кандидатства с проект “Тематичен исторически парк-Орлова чука” по операция 3.1 
“Подобряване на историческите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, приоритетна 
ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, като средствата за собствено финансиране на проекта 
в размер на 15 % от бюджета на проекта за Община Две могили да бъдат предвидени от 
бюджета на Общината. 
 5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си Община Две могили да участва 
като партньор в съвместен проект „Създаване на ботаническа градина гр.Калараш, 
ботаническа градина и зоокът в гр. Две могили-добри решения за опазване на 
биоразнообразието и популяризиране на Дунавските екосистеми.” по Програма ТГС България 
– Румъния, като средствата за собствено финансиране на проекта в размер на 2,18% от 
бюджета на проекта за Община Две могили да бъдат от бюджета на Общината. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 

 


