
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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П Р О Т О К О Л 
 

№ 10 
 

Днес, 28 март 2008 година, в 13.00 часа, започна десетото заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 общински съветника. 

 Отсъства: Огнян Георгиев – в командировка в Република Румъния, за 

което е подал в деловодството на съвета уведомително писмо. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие Заместник-кмета на Общината, 

Кметовете на кметства и граждани от Общината.  

 Байчо Георгиев предложи заседанието на Общинския съвет да 

протече по предварително обявения и раздаден на общинските съветници 

проект за дневен ред.  
Думата поиска Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината. Той 

заяви: Кметът на Общината е възпрепятстван да участва в днешното заседание 

на съвета, тъй като е в командировка в град София. Затова, днес ще го 

замествам аз. След съгласуване с него, оттеглям Докладната записка отнасяща 

се за закриване на Общинкото обслужващо звено, която е точка 1 от дневния 

ред. Все още липсва пълна информация, как ще бъдат финансирани детските 

центрове. По тази причина, Кмета и аз мислим, че е по-добре да изчакаме, да 

видим, каква информация ще получим по този въпрос и след това да направим 

каквото и да било предложение. 

Други предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен ред 

не бяха направени. 

При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
  

1. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване 

на околната среда и Програмата за управление на отпадъците като част от нея. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Приемане на Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две 

могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
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3.  Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на пасищата 

в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса и правила за 

ползването им.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 4.  Намаляване числеността на персонала в делегираните от Държавата 

дейности «Общинска администрация» и «Здравеопазване», считано 01.07.2008 

г.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Създаване на „Доброволни формирования” за защита при бедствия. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

6. Настаняване на Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили в 

равностоен общински имот 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

7. Участие на Община Две могили в юридическо лице с нестопанска цел 

за осъществяване на дейност в обществена полза „Регионално сдружение на 

общините Борово, Иваново и Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

8. Допълнение но Инвестиционната програма на Община Две могили за 

2008 г.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

10. Изменение на чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет.   

11. Приемане 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 – второ 

четене. 

 Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник в Общ. съвет. 

12. Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област Русе – 

второ четене. 

 Вносител: Никола Иванов Николов – общински съветник 

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

 

Гласували 16(шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Заместник–

кмет на Община Две могили:  

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 

околната среда и Програмата за управление на отпадъците като част от нея.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Велко Иванов – Общински съветник: Смятам, че нещата са залегнати 

в самия Отчет и в Програмата за опазване на околната среда. Няма постъпили 

изменения или допълнения в тази програма. Нашата комисия предлага да се 

приемат. 

 2. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: Нещата с околната 

среда са сериозен и тежък проблем. Всички сметища трябва да бъдат закрити. В 

град Бяла ще се направи депо, където ще се извозва боклука от град Две могили. 

Ще има само торища за оборска тор и за целта сме в процес на изработване на 

такъв проект за създаване на торище. Трябва да се стигне до някакво решение в 

противен случай Европейския съюз няма да ни остави така. Сметосъбирането 

трябва да се извършва от община Две могили.   

 3. Ахмет Феим – Общински съветник: Колкото и лесно да отминаваме 

този въпрос той е най–тежък. Проблема в това са нерегламентираните сметища, 

които са нелицеприятен облик на град Две могили. Трябва да се обърне голямо 

внимание на този проблем със сметищата. 

 4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: Спрямо обслужването  

на контейнерите, предлагам по селата да не е 2 пъти в месеца, а 3 пъти. 

 5. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: Въпросите са 

основателни. Контрола е доста занижен и единствения начин е по бързото 

създаване на КООРС, който да контролира и да прави актове на нарушителите. 

След създаването на торищата в тях трябва да се изхвърля само оборска тор. 

Спрямо обслужването на контейнерите по селата, ако те се пълнят, няма да има 

проблем да е 3 пъти месечно.  

 6. Велико Великов – Кмет на село Баниска: Бих искал да взема 

отношение за броя на контейнерите, който е недостатъчен. Хората си изкарват 

отпадъците отпред пред къщите и точно заради тия неща бяхме наказани. В 

селата да се сложат допълнителни контейнери. 

 7. Ганчо Бобев – Кмет на село Чилнов: Общината ще направи грешка, 

ако започне да създава торища, защото трябва техника. Щом искаш да гледаш 

животни трябва да имаш лиценз. Аз се опитах да създам торище и не можах да 

науча хората да изхвърлят само оборска тор. 

 8. Ахмет Феим – Общински съветник: Разбрах, че ще правим собствено 

сметосъбиране и ще трябват да бъдат купени контейнери от общината. Въпроса 

ми е откъде и как ще ги вземе? 

 9. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: В момента 

разработваме Програма за финансиране и закупуване на техника и контейнери, 

а също така могат да се вземат и под наем. Въпроса трябва да бъде решен до 



 4 

приключване на договора на фирмата занимаваща се в момента със 

сметосъбирането.  

 След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 98 
 1. На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във 

връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинския съвет приема Отчет за изпълнение на Общинска 

програма за опазване на околната среда за 2007 година. 
 2. На основание чл. 32 от Закона за управление на отпадъците във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинския съвет приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

управление на отпадъците, като част от Програмата за опазване на околната 

среда за 2007 година. 
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския 

съвет възлага на кмета на Общината да организира разработването на стратегия 

за опазване на околната среда. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник–кмет на Община Две могили:  

Приемане на Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две 

могили.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 

      1. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: Общинската 

стратегия за интеграция на малцинствата е необходима. Има много проблеми 

насочени към ромското население. 

 2. Ахмет Феим – Общински съветник: Нашата комисия разгледахме 

тази Стратегия и приветствам общинското ръководство за тая първа стъпка за 

ромското общество. Общината има потенциал да изработва програми по този 

въпрос. Предлагам Стратегията да бъде приета. 
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 3. Микерям Адям – Общински съветник: Подкрепям казаното от г-н 

Феим, защото безработицата е голяма и образованието е занижено в ромското 

население. Предлагам стратегията да се приеме. 

 4. Красимир Кунев – Общински съветник: Който е разработил тази 

стратегия добре я е преписал. Тази стратегия трябва да засегне не само 

ромското население, а всички граждани. 

 5.  Светлозар Донев – Общински съветник: Като допълнително 

обучение при 16-годишните ученици да получават професионална 

квалификация. 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 99 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет 

– Две могили прима Общинска стратегия за интеграция на малцинствата. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник–кмет на Община Две могили:  

Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на пасищата 

в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса и правила за 

ползването им.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Велко Иванов – Общински съветник: За разлика от миналата година, 

то сега таксата е малко завишена. Целта е пасищата да бъдат поддържани в 

някакъв ред, защото в противен случай ще бъдем лишени от еврофондовете. За 

да има ред за почистване на пасищата трябва да се организира чрез общината, 

която да наеме хора за тяхното почистване. Смятам, че дори сумата която се 

събира ще бъде  недостатъчна. Като започнат проверки да не бъдем унижени.  

Нашата комисия, разгледа докладната и предлага да приемем проекта за 

решение, както ни е предложен. 

2. Ахмет Феим  – Общински съветник: В предизборната кампания се 

говореха много по-различни неща за животновъдите. Беше им казано, че ще 

имат възможност да получат пари от еврофондовете, а сега разбирам, че ще им 

се искат 50 % от парите да внесат в Общината, от които 3 лева да се платят 

предварително. Пасищата са общински, но ако няма животновъди, няма какво 
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да се правят тия пасища. Ще се сбърка, ако общинския съвет подкрепи тая 

докладна. Аз лично няма да я подкрепя.   

3. Светлозар Донев – Общински съветник: Миналата година е имало 

средства, но нищо не е направено. Общината трябва да подпомогне 

животновъдите. Предлагам да бъде прието решението, като от него отпадне 

предварителнотго плащане, посочено в точка 4.  

4. Енчо Петров  – Общински съветник: Миналата година нищо не е 

направено, защото парите идват едва сега. Начина по който миналата година 

животновъдите плащаха беше в края на годината, а не в началото. Това не е 

подпомагане на животновъдите и моето мнение е тоя процент да отпадне. 

5. Пламен Лашев  – Общински съветник: Според мен таксата може да 

се намали, но не чак толкова. 

6. Петър Петров – Общински съветник: Нерегламентираните сметища и 

торища ги направиха животновъдите и затова чистенето на пасищата трябва 

трябва да бъде за тяхна сметка. Ако бъдат освободени от тия такси, то нека 

почистването е за тяхна сметка, защото не се пази околната среда. Пасищата 

трябва да се поддържат, но нека и животновъдите се замислят. Най-добре  

8. Енчо Петров  – Общински съветник: След раздаване на 

животновъдите тези пасища те трябва да се грижат за тях в противен случай да 

им бъдат отнемани. 

9. Велко Иванов – Общински съветник: Пасищата трябва да бъдат 

разпределени на парцели, да са обградени с тел, да са разорани и всеки да си 

знае къде е неговия парцел от пасището. 

10. Йордан Йорданов - Кмет на село Острица: Подходи се с недоверие 

към хората. Въпреки това, смятам таксата за ниска и би трябвало да се увеличи. 

Трябва да се сформира група която ще почиства тия пасища, защото ако ни 

проверят ще ни отрежат от тия пари. Относно нерегламентираните сметища, 

който изхвърля там боклуци да бъде наказан и да няма право на субсидия. 

12.  Ганчо Бобев – Кмет на село Чилнов: Поддържам казаното от 

колегите си. Аз съм си правил експеримент и ако не се поддържат тия пасища те 

ще охрастевеят. Съгласен съм и с нерегламентираните сметища затова, че 

оборската тор трябва да се изхвърля в направените за  целта торища. Смятам, че 

Общината трябва да се заеме с почистването на пасищата, защото 

животновъдите няма да го направят. Ще се очакват още по страшни изпитания с 

тия боклуци и накрая може да не получим никакви субсидии. 

13.  Даниел Николов - Животновъд: При съставянето на това решение 

не беше отчетено нашето мнение. Трябва да се грижим за тия хора. Тяхната 

голяма болка е предварителното внасяне на парите, че при една проверка не се 

знае дали няма да ни отрежат. Хората няма откъде да изкарат тия пари авансово. 

Общината е направена да обслужва хората, а не хората общината. Предлагам да 

отпадне предварителната такса, да се насочат средствата към сметта и да се 

направи стратегия за тая смет. Не мисля, че може да стане само с наказания, 
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трябва да се даде някаква алтернатива. Нашето задължение за почистването на 

пасищата да отпадне и общината да се грижи за това. 

 14. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: Направиха се 

доста дебати и мнения, защото има много интереси. Има разчети за средствата 

за поддържането на тия пасища. Има голяма опасност от проверка, която ще 

стане в най-скоро време. Ще направим мечешка услуга, ако дадем всички пари 

на животновъдите, но тия пари не се отпускат за животните, а за поддържането 

на пасищата. Невъзможно е животновъдите да се организират и да поддържат 

пасищата. Всички поляни са осеяни с животинска тор. Временните площадки не 

са възможни за оборски тор за целта, който има животни трябва да има и къде 

да изхвърля и оборската тор. Колкото и да не ни се иска нещата трябва да се 

променят. Ще ви се даде сметка и отчет за какво се изразходвани парите. 

15. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Разискванията 

бяха насочени основно в точка 4, която предвижда предварително плащане. 

Господин Донев предложи, то да отпадне, а господин Велков – да остане. Други 

предложения не бяха направени. Гласуването по тази точка е поименно. Който 

иска да бъде приет предложения проект за решение, в което да отпадне 

предварителното плащане гласува „За”, който иска да остане във вида, който се 

предлага – „Против”, който не е съгласен с никое от двете – „Въздържал се”. 

Моля да гласувате.  

След приключване на разискванията по трета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 100 
На основание чл. 48а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за допитване до народа във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 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, Общинския съвет: 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо 

ползване на земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, 

отглеждащи животни в Община Две могили. 

2. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и 

парцелите на общинските мери и пасища в размер на 25800,80 дка за цялата 

община по Приложение № 1 – Списък на Блоковете на земеделските 

стопанства с начин на трайно ползване „Постоянно затревени площи” по 

населени места, предоставени от Общинска служба „Земеделие и гори” – Две 

могили, подлежащи на предоставяне на земеделските стопани – животновъди за 

последващо кандидатстване в Разплащателна Агенция за получаване на 

директни плащания по схемата за единно плащане на площ. 

3. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, 

дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно Национален 

стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на земята в добро екологично и 
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земеделско състояние” или за ЕПЖ на възраст на 24 м. - 5 дка., за ЕПЖ на 

възраст от 8 до 24 м. - 2 дка., за ЕПЖ на възраст от 2 м.до8 м. - 1 дка., за ДПЖ – 

0,5 дка. и еднокопитни - 5 дка.  

4. Определя такса за ползване на общинските мери и пасища в размер 50 

% от получените директни плащания на хектар, приходите от която да се 

ползват за поддържането им от Общината в добро агротехническо състояние, 

платими в четиринадесет дневен срок след получаване на директните плащания. 

5. Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища : 

5.1. Задължения на общината :  

5.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, 

които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища. 

5.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното 

място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална площ, 

както и общата минимално необходима площ за животните на отделния 

животновъд и за всички животновъди. 

5.1.3. Да представи на земеделски стопани животновъди - физически лица 

или техни сдружения необходимата документация за наличните имоти. 

5.1.4. Да оказва помощ при идентификацията им. 

5.1.5. Да съдейства пред ветеринарните служби за необходимите 

удостоверения. 

5.1.6. Общината се задължава да поддържа и стопанисва мерите и 

пасищата на територията на общината. 

5.2. Задължения на земеделски стопани животновъди - физически лица 

или техни сдружения : 

5.2.1. Да заплати в срок определената в т. 4 такса за ползване на 

общинските мери и пасища при спазване на условията й. 

5.2.2. Да подържа мерите и пасищата в добро екологично и земеделско 

състояние. 

5.2.3. Да не използва мерите и пасищата за неземедлски нужди. 

5.2.4. Да не ги разорават. 

5.2.5. Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и 

храсти. 

5.2.6. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и др. 

отпадъци. 

5.2.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки. 

6. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината, след изготвяне на сравнителни 

таблици да проведат събрания с подалите удостоверения животновъди, на които 

да изберат подходящата форма на сдружаване.На събранията да се определят: 

6.1 Лице, което да представлява животновъдите при регистрацията на 

определените общинските мери и пасища в ОСЗГ и подаване на заявление за 

подпомагане пред Разплащателната агенция. 
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6.2. Да се разпише начина за  разпределяне на получената помощ за 

сдружението, съобразно предвидените площи и в съответствие с изискванията 

на Национален стандарт 4.1 от “Условията за подържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние. 

7. За всяко населено място може да има едно или няколко сдружения, като 

в едно сдружение могат да участват животновъди от съседни населени места в 

чертите на Община Две могили. 

8. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място, 

разпределянето на пасищата се извършва пропорционално на броя на животните 

или чрез постигане на споразумение между сдруженията изразено в писмена 

форма. 

9. След задоволяване на нуждите на сдружението/сдруженията за 

колективно ползване на общинските мери и пасища и при наличие на свободни 

физически блокове, същите да се разпределят пропорционално на броя на 

животните. 

10. При недостиг на мери и пасища в населеното място, отговарящи на 

общата минимално необходима площ за всички заявени животни, да се ползват 

мери и пасища от съседни землища.При невъзможност, да се въведе коефициент 

на редукция на броя на селскостопанските животни на сдружението с цел 

покриване на изискванията за минимална гъстота на животните по Национален 

стандарт 4.1. 

 11. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината да сключат договори за общо 

ползване на общинските пасища и мери със сдружението/сдруженията при 

спазване на изискванията по предходните точки.  

 12. Настоящото Решение на Общински съвет Две могили е правно 

основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл.41 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

 13. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на 

настоящото решение. 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 7 гласа 
 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник–кмет на Община Две могили:  

Намаляване числеността на персонала в делегираните от Държавата 

дейности «Общинска администрация» и «Здравеопазване», считано 01.07.2008 

г.  

 В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Ахмет Феим  – Общински съветник:  В това намаляване на 

числеността дали попадат и изборните длъжности. 
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2. Петър Петров – Общински съветник: Това е регламентирано от 

Министерството на финансите, изчислено е правилно и трябва да се съобразим. 

Що се отнася до изборните длъжности те не влизат в това число. Комисията по 

„Бюджет и финанси” предлага да приемем предложения ни проект за решение. 

След приключване на разискванията по четвърта точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 101 
 1. На основание §23 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2008 г. във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, определя численост на 

персонала, в делегираните от държавата дейности, както следва: 
 

№ Дейност Численост 

01.01.2008 г. 

Численост 

01.07.2008 г. 

1. Общинска администрация 58 52.5 

2. Здравеопазване 12 11 
 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, определя числеността на персонала в 

дофинансираните дейности, както следва: 
 

№ Дейност Численост 

01.07.2008 г. 

1. Общинска администрация 16 

2. Здравеопазване 1 

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Заместник–

кмет на Община Две могили:  

Създаване на „Доброволни формирования” за защита при бедствия. 

 В разискванията по пета точка взеха участие:  

1. Велико Стефанов  – Общински съветник: В Закона за защита при 

бедствия, пише, че се създават такива формирования от Кмета по наше 
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решение, така че няма какво да коментираме. Нашата комисия предлага да се 

приеме.  

След приключване на разискванията по пета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 102 
 1. На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, възлага на Кмета на Общината да създава 

„Доброволни формирования” в Община Две могили за защита на живота и 

здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при 

бедствия 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник–кмет на Община Две могили:  

Настаняване на Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили в 

равностоен общински имот. 

 В разискванията по шеста точка взеха участие:  

1. Петър Петров  – Общински съветник: За това преместване се говори 

от много време. С оглед идеята, част от службите в Общината да бъдат изнесени 

на първия етаж, което ще облекчи гражданите, аз подкрепям това предложение. 

Същото е и становището на Комисията.    

2. Ахмед Феим – Общински съветник: При условие, че имаме друга 

сграда, която стои необитаема, смятам предложението за разумно и го 

подкрепям. 

След приключване на разискванията по шеста точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 103 
 1. На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от от Закона за местното самоуправление и местната 

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

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет – Две могили дава съгласието си Дирекция 

„Социално подпомагане” да бъде настанена на първия етаж от общо 190 кв. м. 

Общинска сграда, находяща се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” 
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№ 14 по Акт за частна общинска собственост № 464/2006 г. за срок от 10 

(десет) години, считано от 01.04.2008 г.  
2. Краен срок за настаняване – 30.04.2008 г. 

 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Заместник–

кмет на Община Две могили:  

Участие на Община Две могили в юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в обществена полза „Регионално сдружение на 

Общини Борово, Иваново и Две могили. 

 В разискванията по седма точка взеха участие:  

1. Петър Петров  – Общински съветник: Това е Сдружение, което ще 

работи в областта на водния сектор. С това участие, Общината търси 

възможност да участва в реализирането на различни проекти на територията ни. 

Така, че предлагам на общинските съветници да подкрепим предложението на 

Кмета.  

След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 104 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, ал. 2 от от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет 

– Две могили: 

1. Дава съгласие за участие на Община Две могили като член на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Регионално 

сдружение на Общини. 

2. Дава съгласие за заплащане на встъпителна вноска в размер на 300.00 

(триста) лева и годишни имуществени вноски в размер на 300.00 (триста) лева в 

Сдружение „Регионално сдружение на Обшини”. 

3. Упълномощава Драгомир Дамянов Драганов – Кмет на Община Две 

могили да представлява Община Две могили в Общото събрание на Сдружение 

„Регионално сдружение на Общини”. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

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

 По осма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – Заместник–

кмет на Община Две могили:  

Допълнение на Инвестиционната програма на Община Две могили за 2008 

г.  

 В разискванията по осма точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Съгласен съм с предложената ни 

Докладна и проект за решение. За да поддържаме пасищата, ще ни е 

необходима техника, а ние нямаме такава.  

След приключване на разискванията по осма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 105 
 1. На основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 6 от от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет – Две могили приема допълнение на 

Инвестиционната програма, както следва: 
 

№ 
 

Параграфи в т. ч.: 

наименование на обекта или 

позиция 

 

Утвърдени 

разходи – 

план 2008 г. 

 

В това число: 

 Субсидия 

РБ 

Собствени 

средства 

 5200 Придобиване на дълго- 

трайни материални активи 

39 350  39 350 

 Ф-я 08 Други дейности по 

селско и горско стопанство 

39350  39 350 

1. Косачки – 2 бр. 1 200  1 200 

2. Моторин трион бензинопил 650  650 

3. Моторен трион храсторез – 2 бр. 1 500  1 500 

4. Лек автомобил „Нива” 15 000  15 000 

5. Самоходно шаси 21 000  21 000 
 

 2. Средствата за закупуването на еобходимия инвентар и техника ще се 

осигурят от получените такси за поддържане на общинските мери и пасища за 

2008 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
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 По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник–кмет на Община Две могили:  

Продажба на имот частна общинска собственост  

 В разискванията по девета точка взеха участие:  

1. Айдън Карамехмедов  – Общински съветник: Защо трябва да бъде 

продаден този имот? 

2. Боян Симеонов – Заместник-кмет на Общината: В Общината е 

постъпило устно запитване за предоставяне на имот, върху който да бъде 

построено производствено предприятие с 20 до 30 работни места. Така, че в 

случая, няма да търсим висока цена, а разкриване на работни места.  

3. Петър Петров – Общински съветник: Комисията по „Бюджет и 

финанси” предлага да се продаде имота, след като от Общината се ангажират да 

създадат условия за разкриване на работни места.  

След приключване на разискванията по девета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 106 

 

 1. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 33, 

ал. 1 от Наредба № 7/2005 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Две могили, област Русе, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Две могили да бъде продаден след провеждане на търг с 

конкурс: Обор – краварник, застроен върху 1 600 кв. м., ситуиран в град две 

могили, в урегулиран поземлен имот І – държавна собственост в кв. 135 по 

плана на Стопанския двор „Изток” по Акт за общинска собственост № 393/2005 

г. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждане на търг за продажба след оценяване на 

имота от лицензиран оценител. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
  

По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет: 

Изменение на чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 В разискванията по десета точка взеха участие: 
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      1. Петър Петров  – Общински съветник: Това трябваше да го 

направим отдавна. Да се приеме. 

 След приключване на разискванията по десета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 107 
1. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове във връзка 

с чл. 21, ал. 2 от от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, изменя чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, който придобива следния вид: 

ал. 1: „Редовно заседание на Общинския съвет се провежда в третия 

работен петък от месеца”. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
  

По единадесета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев – 

Общински съветник: 

1. Приемане 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 – второ 

четене.  

 В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

      1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

„Здравеопазване и социална политика” обобщи направените предложения и 

предлага да се приеме наредбата в този вид. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 2.1. Имате ли предложения за изменение на първи раздел от наредбата: 

Общи положения? – няма. 

2.2. Имате ли предложения за изменение на втори раздел от наредбата: 

Условия за отпускане на средства за подпомагане? – няма. 

2.3. Имате ли предложения за изменение на трети раздел от наредбата: Ред 

за отпускане на средства за подпомагане? – няма. 

2.4. Имате ли предложения за изменение на четвърти  раздел от наредбата: 

Начин на отпускане и отчитане средствата за подпомагане? – няма. 

2.5. Имате ли предложения за изменение на пети  раздел от наредбата: 

Допълнителни разпоредби? – няма. 
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 2.6. Имате ли предложения за изменение на шести раздел от наредбата: 

Преходни и заключителни разпоредби? – няма  

 След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинския съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 108 
1. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1, чл. 99 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, приема на второ четене, 

считано от 01.04.2008 г. 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 
  

По дванадесета точка от дневния ред докладва Никола Николов – 

Общински съветник: 

1. Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област Русе – 

второ четене.  

 В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

      1. Красимир Кунев – Общински съветник: Нищо лошо няма в 

Правилника, но въпроса е кого ще изберем. Ще намерим ли такъв, който да 

отговаря на тези изисквания? 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 2.1. Имате ли предложения за изменение на първи раздел от правилника: 

Общи положения? – няма. 

2.2. Имате ли предложения за изменение на втори раздел от правилника: 

Принципи? – няма. 

2.3. Имате ли предложения за изменение на трети раздел от правилника: 

Избор и мандат на обществения посредник? – няма. 

2.4. Имате ли предложения за изменение на четвърти  раздел от 

правилиника: Правомощия? – няма. 

2.5. Имате ли предложения за изменение на пети  раздел от правилника: 

Производство по подаване на жалби и сигнали? – няма. 

 2.6. Имате ли предложения за изменение на шести раздел от правилиника: 

Отчетност и отговорност? – няма  

 2.6. Имате ли предложения за изменение на седми раздел от правилиника: 

Финансови условия? – няма 
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 2.7. Имате ли предложения за изменение на шести раздел от 

правилиника: Преходни и заключителни разпоредби? – няма 

 След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинския съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 109 
 

1. На основание чл. 2, ал. 1, изр. 1, чл. 136, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на 

Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 

21а, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона 

за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, приема на второ четене, считано от 01.04.2008 г. Правилник № 

5 за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

Община Две могили, област Русе.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 

По тринадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

Нямаше желаещи да се изкажат. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Поради 

изчерпване дневния ред на десетото заседание на Общинския съвет, обявявам 

заседанието за закрито. 

 

 

 

 

НН/НН 

 

 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

             

            

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


