
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 11 
 

Днес, 18 април 2008 година, в 13.00 часа, започна единадесето заседание 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 14 общински съветника. 

 Отсъстват: 

1. Енчо Петров Стоянов. 

2. Пламен Петков Лашев. 

3. Сезер Юсеин Сабах. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие г-жа Банчева – представител на 

Областния управител на Област Русе, Кмета на Общината, Кметовете на 

кметства и граждани от Общината, .  

 Байчо Георгиев обяви, че през тази седмица, в деловодството на съвета 

са постъпили три Докладни, които налагат да бъдат разгледани на настоящото 

заседание, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 94/16.04.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен 

достъп до качествено образование за две училища от Община Две могили със 

силно присъствие на деца от ромски произход, чрез модернизиране и 

техническо екипиране на учебните заведения по ОПРР, операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за 

осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 

допринасяща за устойчиво местно развитие. 

 2. Докладна с вх. № 99/16.04.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Кандидатстване на Община Две могили по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен 

номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 

е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни 

ареали”, Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.” 
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 3. Докладна с вх. № 93/14.04.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Кандидатстване за безлихвен кредит пред 

ПУДООС с проект: “Създаване на общинска система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Обшина Две могили”  

 Той предложи трите Докладни да станат, съответно точка 1, 2, и 3 от 

дневния ред, а точка 3 от предварително раздедения на съветниците дневен ред 

да не се разглежда на настоящото заседание, ако разбира се, Кмета на Общината 

не възразява, тъй като в приложения към Докладната Акт № 1021/22.03.2008 г. 

за публична общинска собственост са констатирани грешки, които следва да се 

изправят. Останарите точки от дневния ред да бъдат разглеждани по реда, по 

който са записани в дневния ред.  

Други предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен ред 

не бяха направени. 

 Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Не възразявам 

Докладната, отнасяща се за промяна в статута на имота да не се разглежда на 

днешното засадение на Общинкия съвет, поради което я оттеглям.   

 Петър Петров – Общински съветник: Господин Председателю, 

Комисията по „Бюджет и финанси” имаше възможност да се запознае с трите 

докладни, които предлагате да ги включим в дневния ред и съответно да 

формираме своето становище. Така че, както аз, така и моите колеги не 

възразяваме те да бъдат разгледани днес. Предлагам да подложите на гласуване 

предложения от Вас дневен ред. 

При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 1. Кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до качествено 

образование за две училища от Община Две могили със силно присъствие на 

деца от ромски произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на 

учебните заведения по ОПРР, операция 4.1 „Дребномащабни местни 

инвестиции” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили. 

 2. Кандидатстване на Община Две могили по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.30 

/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места 

с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 

1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили. 
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 3. Кандидатстване за безлихвен кредит пред ПУДООС с проект: 

“Създаване на общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на Обшина Две могили”.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили. 

4. Бракуване на вещи – частна общинска собственост. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили. 

5. Подготовката, осъществяването и финансирането на Програмата за 

панаирните дни в град Две могили. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 7. Приемане на Наредба № 11 за публично–частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Диана Янкова Славова, 

действаща като майка и законен представител на детето: Станислав Светославов 

Савов, двамата живеещи в град Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Петков Ангелов, 

живеещ в град Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

10. Избиране на членове на Временна комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник в Община Две 

могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

11. Прекратяване дейността на Временната комисия по подготовката и 

тържественото честване на 130 – годишнината от Освобождението на България 

от османско робство. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

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

Гласували 16(шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили:  

 Кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до качествено 

образование за две училища от Община Две могили със силно присъствие на 

деца от ромски произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на 

учебните заведения по ОПРР, операция 4.1 „Дребномащабни местни 

инвестиции” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 

развитие. 

 В допълнение, Кмета каза: Стойността на този проект е в размер на 1 

000 000 лева, който ще бъде осигурен по Оперативната програма за регионално 

развитие. Трябва да насочим вниманието си към тези две училища и смятам, че 

може да се възползваме от този проект за безвъзмездно финансова помощ. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Много пъти съм казвал, че сме 

щастливи, че имаме училища. Поради тази причина трябва да се направи така, 

че да има много по-добри условия за учениците, чрез модернизирането и 

екипирането на учебните заведения. Нашата комисия приветства тази програма 

за кандидатстване и предлагам да гласуваме. 
 

След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 110 
 

 1. Дава съгласие за кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен 

достъп до качествено образование за две училища от Община Две могили (ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 

могили) със силно присъствие на деца от ромски произход, чрез модернизиране 

и техническо екипиране на учебните заведения по ОПРР, операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за 

осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 

допринасяща за устойчиво местно развитие. 

 2. Декларира, че няма да променя предназначението на сградите и 

дворните пространства в ОУ „Христо Ботев” село Баниска и СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” град Две могили за период от 10 години, след приключване 

дейностите по проекта. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  
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 Кандидатстване на Община Две могили по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 

е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: „Техническа 

помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 В допълнение, Кмета каза: Европейската комисия има отпуснати 

средства за кандидатстване по Програма за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейните и отпадъчни води в населени места и ние 

кандидатстваме по тази програма. Ние имаме право на това и ако сме одобрени 

бихме могли да предложим конкурс на фирма, която да извърши мярката, 

чертежа и строежа. Най-рано 2009-2010 г., можем да завършим това, което сме 

предприели. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Становището на нашата 

комисия е положително. Ние сме записали направата на този проект през 2012 г. 

и приветствам кмета, че е изтеглил този проект напред във времето. 

Приветствам идеята и трябва да бъдем едни от първите за кандидатстване по 

проекта. Предлагам да бъде гласувано предложението. 
 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3, 4 и 5 

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

2, т 4 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 111 
 

 1. Приема кандидатстването на Община Две могили по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: 

BG161PO005/08/1.30/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 

е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни 

ареали”, Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.” да се осъществи с Проект: “Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе”.  

 2. Декларира, своето съгласие за поемане на общински дълг и дава 

съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за 

осигуряване на налични средства за покриване на разходите по проекта преди те 
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да бъдат възстановени, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 

2007-2013 г.”;   

 3. Дава своето съгласие за поемане на общински дълг и дава съгласие за 

получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране 

на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 

2007-2013 г.”  

 4. Възлага на Кмета на община Две могили да предприеме всички 

действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Две могили, 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен 

номер: BG161PO005 /08/1.30/ 01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 

е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни 

ареали”, Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.” да се осъществи с Проект: “Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

 Кандидатстване за безлихвен кредит пред ПУДООС с проект: “Създаване 

на общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 

Обшина Две могили”  

 В допълнение, Кмета каза: На 8 май изтича договора с „Астон” за 

сметосъбирането, а ние нямаме ресурси за сметосъбиране и затова ще 

кандидатстваме за отпускане на финансова помощ. Ще регистрираме фирма, 

която да изпълнява сметосъбирането и сметоизвозването и по този начин да 

изтеглим кредит. Всички сметища ще бъдат закрити при изграждането на 

регионалното сметище в град Бяла. Това ще доведе до по–добра хигиена на 

града. Но за започване на тази дейност трябва да имаме инвентар за да бъде 

качествена работата. 

 В разискванията по трета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Бих искал да попитам дали е 

направен разчета за банковите гаранции и дали разполагаме с необходимото? 

Спрямо кандидатстването по тази програма, смятам че идеята е хубава и нашата 

комисия предлага да бъде гласувано за нейното осъществяване. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Разчета е 

направен и няма проблем с банковите гаранции. 
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След приключване на разискванията по трета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3, 4 и 5 

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

2, т 4 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 112 
 

 1. Дава съгласието си за кандидатстване за безлихвен кредит в размер на 

618 696 (шестстотин и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест) лева, 

от които 8 000 (осем хиляди) лева са съфинансиране от Общината в срок от 5 

(пет) години пред ПУДООС с проект: “Създаване на общинска система за 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Обшина Две могили”  

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Бракуване на вещи – частна общинска собственост  

 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

 1. Георги Малев – Кмет на село Бъзовец: Вещите предложени за 

бракуване са негодни за употреба. Затова ще бъде добре, те да бъдат бракувани. 
  

След приключване на разискванията по четвърта точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 21, ал. 1, т. 

8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление 

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

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 113 
 

 1. Дава съгласието, след направената инвентаризация на имуществото – 

частна общинска собственост, намиращо се в ЦДГ „Детелина” село Бъзовец към 

31.12.2007 година за бракуване, както следва: 
 1.1. Парни котли ОН-550   – 2 броя. 

 1.2. Цистерни 10 тонни    – 2 броя. 
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 1.3. Бойлер електрически   – 300 л. – 1 брой 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да създаде необходимата 

организация за бракуване на описаното по-горе имущество. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили:  

Подготовката, осъществяването и финансирането на Програмата за 

панаирните дни в град Две могили. 

 Разисквания по пета точка не бяха направени: 
 

След приключване на разискванията по пета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, от Закона за 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 6 от 

Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, 

обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни 

знаци на територията на Община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 114 
 

 1. Утвърждава средства в размер на 18 450 (осемнадесет хиляди 

четиристотин и петдесет) лева за подготовката и провеждането на панаира в 

град Две могили, който ще се проведе на 9, 10 и 11 май 2008 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общински съвет. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината.  

 Разисквания по шеста точка не бяха направени: 
 

След приключване на разискванията по шеста точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, от Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал. 2, т 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 8, ал. 4 

от Наредбата ка командировките в страната, приета с ПМС № 

72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г. ...... изм. бр. 2 от 08.01.2008 г., 

в сила от 01.01.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 115 
 

 1. Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Общината 

за първото примесечие на 2008 г, както следва: 

 1.1. РКО № 84/17.01.2008 г. – 40 (четиридесет) лева. 

 1.2. РКО № 201/31.01.2008 г. – 80 (осемдесет) лева. 

 1.3. РКО № 610/01.04.2008 г. – 60 (шестдесет) лева. 

 ОБЩО:    – 180 (сто и осемдесет) лева. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По седма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили:  

 Приемане на Наредба № 11 за публично–частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе – първо четене. 

 В разискванията по седма точка взеха участие: 

 В допълнение, Кмета каза: Това е една нова наредба, към която има и 

един електронен проект. Тази наредба е много добре разработена от 

специалисти и тя ще ни послужи като един настолен документ, като правилник 

за взаимодействие на други Общини. 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Това са нови неща, които те 

първа ще се прилагат, дори в София не са приели такава Наредба и приветствам 

това, че ние сме първите или сме сред първите. Наредбата е разработена много 

добре и предлагам Общинския съвет да приеме. 
 

След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, чл. 10 

и чл. 11 от Закона за концесиите, , чл. 4, ал. 2 и чл. 6 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 34, ал. 5, 6 и 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 20 във връзка с чл. 17, чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8, т. 9, т. 12, т. 15, 

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

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 7, т. 10, т.12, т. 24, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 116 
 

 1. Приема на първо четене Наредба № 11 за публично-частните 

партньорства, създавани на територията на Община Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – Председател 

на Общински съвет – Две могили :  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Диана Янкова Славова, 

действаща като майка и законен представител на детето: Станислав Светославов 

Савов, двамата живеещи в град Две могили, област Русе. 

В допълнение, Кмета каза: Моето предложение е да се направи един 

бюджет за отпускане на помощи, да се спазва и да се знае докъде се простират 

възможностите. Трябва да се знае, че приоритет са новородените деца. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Аз също смятам, че нещата 

трябва да се прецеждат и да не се раздават всеки месец помощи. Нашата 

комисия разгледа молбата и реши да се отпусне еднократна финансова помощ. 

Предлагам на Общинския съвет да гласува тази докладна. 
  

След приключване на разискванията по осма точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, 

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

област Русе, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 117 
 

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лева на Диана Янкова Славова, действаща като майка и законен представител на 
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детето: Станислав Светославов Савов с ЕГН 9304085343, двамата живеещи в 

град Две могили, на булевард „България” № 68, необходими за лечението му. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили :  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Петков Ангелов, 

живеещ в град Две могили, област Русе. 

 В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим  – Общински съветник: Нашата комисия се събра и 

конкретно за тоя случай, решихме да дадем съгласие за получаване на 

финансовата помощ. Този човек заслужава. 
 

След приключване на разискванията по девета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, 

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

област Русе, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 118 
 

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 40 (четиридесет) 

лева на Васил Петков Ангелов с ЕГН 4511105420, живеещ в град Две могили, на 

улица „Вихрен” № 14, необходима му за заплащане на сметките му за 

електроенергия и консумирана вода.  
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -12 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

„Въздържал се” - 1 гласа 
 

 По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили :  

Избиране на членове на Временна комисия за организиране и провеждане 

на конкурс за избор на Обществен посредник в Община Две могили, област 

Русе. 
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 В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Огнян Георгиев – Общински съветник: Тъй като за член на 

комисията се предлага Енчо Петров, а той отсъства и не знаем дали би приел, 

предлагам на негово място да бъде избран Петър Петров. 

 2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: Предложението на 

Огнян Георгиев е разумно и следва да го приемем.  
 

 След приключване на разискванията по десета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 9, ал. 1 от Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на община 

Две могили, област Русе, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 16 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 119 
 

 1. Избира временна комисия в състав: 

 Председател: Байчо Петров Георгиев 

 Секретар:  Ахмед Назиф Феим 

 Членове:  Никола Иванов Николов 

    Тодор Неделчев Куцаров 

    Петър Колев Петров 

2. Задължава комисията да организира и проведе конкурс за избор на 

Обществен посредник в Община Две могили, съгласно разпоредбите на Раздел 

ІІІ от Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили :  

Прекратяване дейността на Временната комисия по подготовката и 

тържественото честване на 130 – годишнината от Освобождението на България 

от османско робство. 

 Разисквания по единадесета точка не бяха направени 
 

 След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 53, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 120 
 

 1. Прекратява дейността на избраната със свое решение № 50 по Протокол 

№ 5/04.01.2008 г. Временна комисия по подготовката и тържественото честване 

на 130 – годишнината от Освобождението на България от Османско робство. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани.:  

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: Тъй 

като засега никой не иска да се изкаже, да попита нещо или да предложи такова, 

искам да Ви информирам, че на 10 и 11 април, заедно с Кмета на Общината 

участвахме Общото събрание на АДО „Дунав” в град Белене.  

По време на избора на нов Управителен съвет на Асоциацията, по 

предложение на Кмета, бях избран за негов член.  
 

Нямаше желаещи да се изкажат. 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на единадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


