
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 
 

№ 12 
 

Днес, 23 май 2008 година, в 09.00 часа, започна дванадесето заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински съветника. 

 Отсъстват: 

 1. Светлозар Милчев Донев – подал уведомително писмо в Общинския 

съвет, че ще отсъства по обективни причини от заседанието. 

 2. Огнян Стефанов Георгиев – уведомил по телефона, че ще закъснее с 15 

(петнадесет) минути за заседанието. 

 Председателят обяви, 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 четири Докладни, които налагат да бъдат разгледани на 

настоящото заседание, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 142/19.05.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Продължаване участието на Община Две могили 

в Сдружение „Толерантност” и смяна на представителя на Общината в него. 

 2. Докладна с вх. № 143/19.05.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Определяне на свободните общински училищни 

земеделски земи, подлежащи на отдаване под наем. 

 3. Докладна с вх. № 145/22.05.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Приемане на Програма за оптимизация и 

преструктуриране на образователната мрежа в Община Две могили.  

 4. Докладна с вх. № 79/04.04.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Промяна статута на имот публична общинска 

собственост.  

 Той предложи първата и втората Докладни да станат, съответно точка 12 

и точка 13, а третата и четвъртата Докладна – точка 18 и точка 19 от дневния 

ред.  

 Останалите точки от дневния ред да бъдат разглеждани по реда, по който 

са записани в дневния ред, съобразно направеното допълнение към него.  
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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 Общинска стратегия за опазване на околната среда в 

Община Две могили за периода 2008-2013 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни в Община Две могили за периода 2008-2013 година.   

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

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

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Учредяване (образуване) на общинско еднолично дружество с 

ограничена отговорност. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Изпълнението на микропроект: 910 „Енергийна реконструкция на СОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

6. Изменение на чл. 46, ал. 1 и чл. 50 от Наредба № 5 за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

7. Откриване на специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за възрастни хора с умствена изостаналост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

8. Откриване на специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за стари хора. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Закриване на специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за деца и младежи с умствено изоставяне „Св. Петка” с. 

Могилино. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 10. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 11. Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 

2007 – 2011 година.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Продължаване участието на Община Две могили в Сдружение 

„Толерантност” и смяна на представителя на Общината в него. 
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 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Определяне на свободни общински училищни земеделски земи, 

подлежащи на отдаване под наем. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Приемане на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община 

Две могили, област Русе – първо четене. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

15. Избиране на членове на Временна комисия по символиката за мандат 

2007 – 2011 година в Община Две могили, област Русе.  

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

16. Въвеждане на електронна система за поименно гласуване в Общински 

съвет град Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

17. Възстановяване на парични средства, изразходвани от Салим Тасим 

Раиф с ЕГН 5502035364 за погребението на Надя Ганчева Пазвантова, б. ж. на 

село Батишница, община Две могили, област Русе 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

18. Приемане на Програма за оптимизация и преструктуриране на 

образователната мрежа в Община Две могили.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

19. Промяна статута на имот публична Общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

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

Община Две могили:  

Приемане на Общинска стратегия за опазване на околната среда в 

Община Две могили за периода 2008-2013 година. 

 В допълнение, Кмета каза: Надявам се общинските съветници да са се 

запознали с докладната записка. Договора ни с фирма „Астон” приключи и в 

момента Общината извършва сама сметосъбирането и сметоизвозването. По 

тази причини сме закупили допълнително още 100 броя кофи тип ”Бобър”. 

Също така, поехме стопанисването на пещерата „Орлова чука”. През миналата 

седмица идваха американски гости, които направиха предложение да бъде 

създадено игрище за „Голф” в местността около пещерата „Орлова чука”, в 

което  ще се вложат много инвестиции. Предлагат да направят и селище за по – 

добро развитие на туризма.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 



 4 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: В приоритетите са включени 

понижаване нивото на безработицата и повишаване нивото на социалното и 

здравно осигуряване на населението, което смятам, че не трябва да бъде в тази 

Стратегия, а в следващата, която ще разглеждаме. Предлагам с това 

предложение, Стратегията да бъде приета. 

 2. Красимир Кунев – Общински съветник: Отново се сблъскваме с 

слабо написана Стратегия. Не е цитирана банката към, която получаваме 

заплатите си. 

 3. Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: По скоро това е 

техническа грешка. 

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 

№ 121 
 

 1. Приема Общинска стратегия за опазване на околната среда в Община 

Две могили за периода 2008 – 2013 година. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 Огнян Стефанав – Общински съветник влиза в заседателната зала.  
 

 По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

 Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца 

и възрастни в Община Две могили за периода 2008-2013 година.   

 В допълнение, Кмета каза: Важно е да набелязваме съответните мерки и 

да работим по тях. Имаме предписание Дома в с. Могилино да бъде закрит и по 

тази причина, по-късно, ще ви предложа да открием нова социална услуга.  

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Стратегията е направена добре  и 

се вижда, че се е работило по нея. Имам само едно предложение: Към 

стратегическите цели в тази Стратегия да бъде включено понижаването нивото 
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на безработицата и повишаването нивото на социалното и здравното 

осигуряване на населението. Предлагам Стратегията да бъде приета. 

 2. Красимир Кунев – Общински съветник: Като всяка Стратегия и тази 

няма Програма за нейното реализиране. 

 3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Приемам 

предложението на г-н Феим, а в отговор на г-н Кунев ще посоча, че след 

приемането на Стратегията, ще бъде изготвена Програма за нейното 

реализиране. 

След приключване на разискванията по втора 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 

№ 122 
 

 1. Приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и 

възрастни. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общински съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета 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 – второ четене. 

 В допълнение, Кмета каза: Ние сме първите, които приемаме такава 

Наредба в област Русе. Дори да допуснем грешки, надявам се те да са 

поправими. 

 В разискванията по трета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Наредбата е много добра и 

смятам, че трябва да бъде приета на второ четене. 

 След приключване на разискванията по трета 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, 
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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, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 123 
 

 1. Приема на второ четене, считано от 01.06.2008 г.  Наредба № 11 за 

публично – частните партньорства, създавани на територията на Община Две 

могили, Област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Учредяване (образуване) на общинско еднолично дружество с ограничена 

отговорност. 

В допълнение, Кмета каза: На нас ни е необходимо да се направи такова 

дружество, защото иначе не можем да изтеглим ДДС при закупуване на техника 

за сметосъбирането и сметоизвозването. Имаме помещение, в което тя да се 

съхранява. Другото което е, че Общината не може конкретно да се занимава с 

това. Предстои окончателното приключване въпроса за собствеността на 

пещерата „Орлова чука” и хижата до нея, която също е общинска. Но за 

развиване на търговска дейност е необходимо общинско дружество, което да се 

занимава с тази дейност, защото Общината няма право да извършва това. 

 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Подкрепям предложението на 

Кмета – резонно и своевременно. Предлагам към наименованието на фирмата да 

се добави годината на създаването и – 2008 г. 

 След приключване на разискванията по четвърта точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 54 и чл. 55 от Закона за общинската собственост, 

чл. 147 ал. 2 във връзка с чл. 113 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 

27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 124 
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 1.  Учредява (образува) общинско еднолично дружество с ограничена 

отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон за извършване на 

търговска дейност с: 

1.1. Наименование: „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД. 

1.2. Седалище и адрес на управление: град Две могили, улица „Цар 

Симеон” № 26. 

 1.3. Предмет на дейност: Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 

на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване; Туристическа и рекламна дейност; Хотелиерство, ресторантьорство с 

разкриване на мотели, къмпинги, барчета, павилиони; Снегопочистване;  

Строително – монтажна, ремонтно – строителна дейност, както и всяка друга 

незабранена от закона дейност. 

 1.4. Капитал: Капиталът на дружество е номинална стойност от 5 000 (пет 

хиляди) лева и е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална 

стойност от 100 (сто)  лева.  

 Капитала ще бъде внесен изцяло в пари.  

 Към момента на учредяване на дружеството да се внесат 5 000 (пет 

хиляди)  лева, което представлява 100 (сто) % от капитала на дружеството. 

 Средствата за капитала на дружество се набират от дяловите вноски на 

собственика – Община Две могили.  

1.5. Срок на дейност на дружество:  Дружеството се създава за 

неопределен срок; 

 1.6.Едноличен собственик на капитала: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, която 

упражнява правата си чрез Общинския си съвет.  

2. Приема Учредителен акт на „Черни лом 2008” ЕООД град Две могили, 

който да се подпише от Председателя на Общинския съвет и от Кмета на 

Общината. 

3. Управление и представителство: Дружеството се управлява от 

Общински съвет Две могили и от управителя, а се представлява пред третите 

лица от управителя му.  

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да подпише временен договор 

за възлагане на управлението дружеството с  Александър Иванов Иванов с ЕГН 

7101015362, с постоянен адрес: град Две могили, ул. „Филип Тотю” № 25 и да 

подготви и обяви и проведе конкурс за управител на същото в срок до 

31.12.2008 г. 

 5. Възлага на избрания управител да предприеме необходимите действия 

във връзка с регистрацията на новоучреденото дружество и вписването му в 

Търговския регистър като открие банкова сметка на дружеството и внесе 

уставния капитал. 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили:  

Изпълнението на микропроект: 910 „Енергийна реконструкция на СОУ 

„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили. 

В допълнение, Кмета каза: Поех ангажимента, че тези средства ще бъдат 

разплатени. Средствата са на 100% изразходвани. Поканил съм г-жа  Масларова 

- Министър на труда и социалната политика да пререже лентата на СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” град Две могили. 

 В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров - Общински съветник: Предлагам да бъде одобрена 

докладната записка, независимо дали инвестиционния фонд одобри тези 

разходи. Парите трябва да се намерят и ремонта на училището да се завърши.    

2. Петър Петров - Общински съветник: Мисля че, Кмета правилно е 

решил да довърши ремонта в училището и затова предлагам да подкрепим 

докладната. 

 След приключване на разискванията по пета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

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 

№ 125 
 

 1. Отпуска средства в размер на 34 254.58 (тридесет и четири хиляди 

двеста петдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки) за цялостното  

завършване на фасадите на блок „А1”, блок „А2” и блок „Б” на СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” гр. Две могили. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Изменение на чл. 46, ал. 1 и чл. 50 от Наредба № 5 за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област 

Русе. 
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 В допълнение, Кмета каза: Досега в Общината не са постъпвали 

никакви доходи от пещерата „Орлова чука”, тъй като предишния стопанин не се 

е отчитал. От сега нататък ще постъпват такива, които ще бъдат използвани от 

нас по най-разумния начин. Надявам се, около пещерата да се развие 

инфраструктурата и туризма. 

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

 1. Енчо Петров - Общински съветник: Докато бях Кмет на Община Две 

могили, имахме неприятности с тази пещера. Не знаех, че пещерата е отдадена 

за ползване. Постоянно се обещаваше, че нещата с пещерата ще се уредят, но 

така и не стана. Многократно е била разбивана. Радвам се, че Кмета е уредил 

нещата със стопанисването. 

 2. Айдън Карамехмедов - Общински съветник: Предлагам, чл. 46, ал. 1 

да си остане във вида, който си е. Нека изменението обхване само чл. 50, като се 

добави нова алинея – там да бъдат записани сумите от предложението за 

изменение на чл. 46, ал. 1. Освен това, в алинея 1 да бъдат посочени таксите 

като групи и като време за посещение. Искам да попитам, дали тарифата на 

билетите била ли е същата както сега?  

 3. Ганчо Бобев – Кмет на с. Чилнов: Предлагам да се помисли занапред 

да се създаде спасителен отряд, който да е на разположение по всяко време. Ако 

стане беля, да има хора, които да помогнат. 

 4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Тарифата на 

билетите е съобразена с цените, които са определени по другите подобни 

обекти. Ние обаче, като отидохме там, ценоразпис нямаше. Билети не са се 

давали. Пещерата е била само използвана, без да се влага в нея. Това, което 

предлага Айдан Карамехмедов е разумно и съм съгласен да се промени, както 

той предлага. 

 5. Петър Петров – Общински съветник: Предлагам на съветниците да 

приемем докладната, с направените предложения: чл. 46, ал. 1 да си остане в 

същия вид, а към чл. 50 да се създаде нова алинея. 

 След приключване на разискванията по шеста точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 50 от Наредба № 5 във връзка с чл. 10, ал. 1 от 

Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, от Закона за местното 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 126 
 

 1. Изменя чл. 50 от Наредба № 5 за определяне и администрирането на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически 

лица на територията на община Две могили, област Русе, който придобива 

следния вид: 

ал. 1: За посещение на туристически обект “Пещера “Орлова чука””, във 
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времето от 09.00 часа до 17.00 часа, таксата е в размер, като следва: 

1. За деца до 7 години с придружител – по 0.50 лева на дете. 

2. За групи от 5 до 15 човека (ученици, студенти и пенсионери) – по 2.00 

лева на човек. 

3. За групи от 5 до 15 човека (лица в трудоспособна възраст) – по 6.00 

лева на човек. 

4. За групи от 2 до 5 човека – 20.00 лева 

 5. За беседа на чужд език (с предварителна заявка, на руски, немски, 

английски и френски), допълнително заплащане за група – 20.00 лева. 

 Създава нова ал. 2 към чл. 50: За ползване на легло в местата за подслон 

и настаняване се заплаща сума в размер, както следва: 

1. За стая до 2 легла – 20.00 лева. 

 2. За стая над 2 легла – 20.00 лева, плюс 5 лева за всяко следващо легло. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

Община Две могили:  

Откриване на Специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за възрастни хора с умствена изостаналост. 

 В допълнение, Кмета каза: Мисля, че сме дискутирали тази тема доста 

време. Правим това предложение, тъй като Дома в с. Могилино, в този си вид, 

не може да съществува, а там има възрастни хора, които няма къде да бъдат 

настанени.  

 В разискванията по седма точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Идеята е добра. След като се 

закрива дома в Могилино, трябва да се търсят възможности да се задоволят 

нуждите на другите хора, които в момента живеят там и не се знае, какво ще 

стане с тях занапред. По-късно, ще одобрим бюджета и щатните бройки. 

Предлагам да бъде прието направеното предложение. 

 2. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия обстойно 

разгледа докладната записка и смятам, че сме длъжни да подкрепим 

предложението да бъде разкрита такава социална услуга. 

 3. Димитър Димитров – Кмет на Кметство село Могилино: Видяхте 

филма, който беше направен за Дома. Затова искам да изкажа благодарността си 

към Кмета на Община Две могли, че се зае с да помогне на този Дом. Предлагам 

да бъде прието предложението на Кмета. 

 4. Павлина Йорданова – Директор на ДДМУИ „Св. Петка” село 

Могилино: Подкрепям направеното предложение. Считам, че докладната 

записка трябва да се одобри. 
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След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 2  от Правилника за прилагане Закона 

за социалното подпомагане, приет с ПМС № 243 от 05.1.1998 г. във връзка с 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 127 
 

 1. Разкрива Специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в село Могилино, 

община Две могили, област Русе с капацитет 50 (петдесет) места, 27 (двадесет и 

седем) човека численост на персонала, годишен размер на стандарта за 

издръжка 5 872 (пет хиляди осемстотин седемдесет и два) лева за място и 

годишен бюджет в размер на 293 600 (двеста деветдесет и три хиляди и 

шестстотин) лева, като дата за откриване на социалната услуги се приема 

01.01.2009 г. 

 Неразделна част от Решението да се счита Проекто-бюджет 2009 г. и 

Длъжностното разписание на ДВУИ с. Могилино. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общински съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

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

Община Две могили:   

Откриване на Специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за стари хора. 

В допълнение, Кмета каза: Предложихме някои от училищата, които се 

закриват за направата на Дом за стари хора, но те не отговарят на изискванията. 

Дано да имаме успех да го направим, защото имаме нужда от такъв Дом.  

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия разгледа 

докладната записка и смятаме, че такъв Дом от сега нататък наистина ще бъде 

необходим.  

 2. Тодор Куцаров – Общински съветник: Това е проблем на цялата 

държава. Чест прави на Кмета, че прави такова предложение. 
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 3. Йордан Йорданов – Кмет на Кметство село Острица: Апелирал 

съм за този Дом и подкрепям Кмета за това начинание. 

След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 2  от Правилника за прилагане Закона 

за социалното подпомагане, приет с ПМС № 243 от 05.1.1998 г. във връзка с 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 128 
 

 1. Разкрива Специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за стари хора в село Острица, община Две могили, област Русе с   

капацитет 40 (четиридесет) места, 18 (осемнадесет) човека численост на 

персонала, годишен размер на стандарта за издръжка 5 286 (пет хиляди двеста 

осемдесет и шест) лева за място и годишен бюджет в размер на 211 440 (двеста 

и единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, като дата за откриване 

на социалната услуги се приема 01.01.2009 г. 

 Неразделна част от Решението да се счита Проекто-бюджет 2009 г. и 

Длъжностното разписание на ДСтХ село Острица. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По девета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Закриване на специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за деца и младежи с умствено изоставяне „Св. Петка” с. 

Могилино. 

 В допълнение, Кмета каза: Дали ще откажем да закрием този Дом или 

не, като се спре финансирането и се изведат децата, той сам ще се закрие. По 

добре, да насочим вниманието си към разкриването си други видове социални 

услуги след 01.01.2009 г. 

 В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Предлагам решението да бъде 

допълнено със следното: Първо, документацията на Дома и сградния фонд да се 
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предадат за съхранение на Кметството в село Могилино и второ – трудовите 

правоотношения с работещите в Дома да се уредят.  

След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 2  от Правилника за прилагане Закона 

за социалното подпомагане, приет с ПМС № 243 от 05.1.1998 г. във връзка с 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 129 
 

 1. Закрива Специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Света Петка” в с. 

Могилино, община Две могили, област Русе, считано от  01.01.2009 г. 

 2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, 

ал. 1, т. 1 от КТ. 

 3. Документацията на Дома да се предаде за съхранение на Кметство село 

Могилино. 

 4. Сградният фонд да бъде прехвърлен за стопанисване от Кметство село 

Могилино.  

 5. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

„Въздържал се” - 1 гласа 
 

 По десета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

 Продажба на имот частна общинска собственост. 

 В допълнение, Кмета каза: Има интерес от две фирми. Това е част от 

Програмата за развитие на нашия район. Фирмите ще поемат ангажимент за 

разкриване на работна ръка. Едно от условията ще бъде фирмата да се 

регистрира тук в нашата Община. Това ще бъде бонус за тях. 

 В разискванията по десета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Комисията разгледа докладната 

записка и нейното становище е „Да”, защото този имот не става за нищо друго.  

 След приключване на разискванията по десета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
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връзка с чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинска собственост на Община Две могили, област 

Русе, приета с Решение № 193 по Протокол № 24/24.03.2005 г, чл. 21, ал. 1, т. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 130 
 

 1. Продава след провеждане на търг, имот – частна общинска собственост 

с площ от 18 460 (осемнадесет декара четиристотин и шестдесет квадратни 

метра), съставляващ имот с № 000309 (триста и девет) „Строителни материали”, 

находящ се в землището на град Две могили, съгласно Акт за общинска 

собственост № 1022/2008 г.  

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

Общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

 Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2007 

– 2011 година.  

 В допълнение, Кмета каза: В тази Програма са засегнати всички неща, 

които искаме да направим. Това е една амбициозна Програма, която има 

срокове за начало и край. 

 В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия участва в 

изработката на тази Програма и в нея се поставя доста високо летвата. Дано 

това да се изпълни. Предлагам Програмата да бъде приета. 

След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 44, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10  от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 131 
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 1. Приема Програма за управление на Община Две могили за мандат 2007 

- 2011 година.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Продължаване участието на Община Две могили в Сдружение 

„Толерантност” и смяна на представителя на Общината в него. 

 Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 132 
 

 1. Потвърждава участието си в сдружение „ Толерантсност”.  

 2. Определя за свой представител Драгомир Дамянов – Кмет на Община 

Две могили. 

 3. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да изпълни приетото решение.   
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

 Определяне на свободни общински училищни земеделски земи, 

подлежащи на отдаване под наем. 

 В допълнение, Кмета каза: Става въпрос за училищните земи в с. 

Батишница. Не може за общинските земи да се получат по 6-7 лева рента. Тия 

пари, които получим, ще отиват за образованието. 

 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

общинска собственост във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 71 от Наредба № 7 за 
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реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 

на Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 193 по Протокол 

№ 24/24.03.2005 г, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 133 
 

 1. Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 6 години 

следните земеделски земи: 

 1.1. Овощна градина с площ от 102.417 (сто и два декара четиристотин и 

седемнадесет квадратни метра), трета категория на земята, находяща се в 

местността „Тетралика”, съставляваща имот № 022058 (двадесет и две хиляди и 

петдесет и осем) по картата за възстановената собственост на земеделската земя 

в землището на с. Батишница, ЕКАТТЕ 02868, община Две могили, област Русе. 

 1.2. Нива с площ от 147.582 (сто четиридесет и седем декара петстотин 

осемдесет и два квадратни метра), трета категория на земята, находяща се в 

местността „До Резервоара”, съставляваща имот № 058001 (петдесет и осем 

хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на с. Батишница, ЕКАТТЕ 02868, Община Две могили, област Русе 

 с начална наемна цена на декар според категорията на земеделската земя в 

размер на 80 % от отпуснатата субсидия за използвани земеделски площи през 

дадената година от Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 

„Земеделие”.  

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да проведе процедура за отдаване под наем чрез търг при условията и по 

реда на Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Две могили, област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 1 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Приемане на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община 

Две могили, област Русе – първо четене. 

 В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 
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 1. Ахмед Феим  – Общински съветник: Подкрепям идеята да имаме 

такава наредба. Между първото и второто четене, ще я огледаме още веднъж по 

обстойно.  

 След приключване на разискванията по четиринадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за 

пътищата, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 134 
 

1. Приема на първо четене Наредба № 12 за управление на пътната мрежа 

в Община Две могили, област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Избиране на членове на Временна комисия по символиката за мандат 

2007 – 2011 година в Община Две могили, област Русе.  

 В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 

 1. Красимир Кунев  – Общински съветник: Предлагам на съветниците 

да заменим Енчо Петров с Петър Петров. 

 След приключване на разискванията по петнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 4 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 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 

№ 135 
 

 1. Избира Временна комисия в състав: 

Председател: Красимир Ганчев Кунев 

Секретар:  Микерям Кадир Адям 

Членове:  Светлозар Милчев Донев 
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   Петър Колев Петров 

   Йордан Георгиев Великов 

2. Задължава комисията да организира и ръководи своята работа съгласно 

разпоредбите на 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 Руссе, приета с Решение № 

94 по Протокол № 9 от 07.03.2008 г. на Общински съвет Две могили. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шестнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Въвеждане на електронна система за поименно гласуване в Общински 

съвет град Две могили, област Русе. 

 В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Асоциацията 

предложи този продукт. Стойността на електронната система зависи от 

числеността на съветниците. За един съветник излиза горе-долу по 1000 лева. С 

въвеждането на тази система ще имаме публичност и прозрачност.  

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет град Две 

могили: Тази докладна записка е свързана с посещението ни в град Белене. Там 

ни показаха възможностите на тази система и бе направена демонстрация. 

3. Красимир Кунев - Общински съветник: С въвеждането на 

електронната система за гласуване спокойно може да стенем като Народното 

събрание в град София. Всеки може да гласува с картата на другия. 

 След приключване на разискванията по шестнадесета 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 и чл. 3, 

ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 136 
 

 1. Общински съвет град Две могили, област Русе подкрепя въвеждането за 

електронно гласуване в общинския съвет и заявява своята готовност за 

ефективното й ползване. 

 2. Общинските съветници се обръщат към Министъра на държавната 

администрация и административната реформа с молба за съдействие за 
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инсталиране на системата в рамките на Стратегията за електронно 

правителство. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Възстановяване на парични средства, изразходвани от Салим Тасим Раиф 

с ЕГН 5502035364 за погребението на Надя Ганчева Пазвантова, б. ж. на село 

Батищница, община Две могили, област Русе. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Микерям Адям – Общински съветник: Искам да приветствам Кмета 

на с. Батишница за неговото дело, защото тази жена си нямаше никого. 

Предлагам да се приеме. 

 След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 5, т. 4 от 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 

№ 137 
 

 1. Възстановява на Салим Тасим Раиф с ЕГН 5502035364 сумата от 60 

(шестдесет) лева, изразходвани от него за погребението на Надя Ганчева 

Пазвантова с ЕГН 2910015299, б. ж. на същото село, починала на 04.05.2008 г. в 

село Батишница, община Две могили, област Русе, съгласно Акт за смърт № 

1/05.05.2008 г., издаден от Кметство село Батишница, община Две могили, 

област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  
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Приемане на Програма за оптимизация и преструктуриране на 

образователната мрежа в Община Две могили.  

 Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

 След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 

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

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

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 138 
 

 1. Приема Программа за оптимизация и преструктуиране на училищната 

мрежа в Община Две могили. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да създаде необходимата организация за преструктуиране на общинска 

училищна мрежа и участие в Националната  програма „Оптимизация на 

училищната мрежа”. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По деветнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Промяна статута на имот публична Общинска собственост. 

 Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 35, ал. 1 и 3 връзка с чл. 6, ал. от 

Закона за общинска собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 139 
 

 1. Променя статута на имот № 000116 от 13.310 (тринадесет декара триста 

и десет квадратни метра) „Мотоболно игрище”, находящ се в землището на град 

Две могили от публична в частна общинска собственост по Акт за общинска 

собственост № 1021/2008 г. 
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 2. Продава след провеждане на явен търг общински имот № 000116 от 

13. 310 (тринадесет декара триста и десет квадратни метра) „Мотоболно 

игрище”, находящ се в землището на град Две могили, съгласно Акт за 

общинска собственост № 1021/2008 г. 

 3. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община Две 

могили да предприеме необходимите действия за провеждане на явен търг за 

продажба на описания в т. 1 общински имот след оценяване на лицензиран 

оценител.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   -16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища 

и предложения от граждани. 
 1. Питане от Красимир Ганчев Кунев – Общински съветник: Относно 

извършеното снегопочистване през зимата на 2007 – 2008 година в Община Две 

могили.  

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили представи 

писмена информация за извършените финансови разходи по снегопочистването 

от фирми и наета техника от Общината.  
 

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на дванадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 
 

НН/НН 

 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


