
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 
 

№ 14 
 

Днес, 20 юни 2008 година, в 13.00 часа, започна четиринадесето 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 13 (тринадесет) общински съветника. 

 Отсъстват: 

 1. Йордан Георгиев Великов –  уведомил по телефона, че ще закъснее.  

 2. Огнян Стефанов Георгиев. 

 3. Велко Иванов Иванов. 

 4. Енчо Петров Стоянов. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, Кмета на Общината, Кметовете на 

кметства и граждани от Общината.  

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

са постъпили две докладни, които налагат да бъдат разгледани на настоящото 

заседание, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 186/19.06.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Корекция на т. 1 от Решение № 101/28.03.2008 г. 

за намаляване числеността на персонала в делегираните от държавата дейности 

„Общинска администрация” и „Здравеопазване”, считано от 01.07.2008 г.. 

 2. Докладна с вх. № 187/20.06.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Даване съгласие за съфинансиране, разработване 

и изпълнение на Проект „Изграждане на спортна площадка в район със смесено 

население в град Две могили. 

 Той предложи двете докладни да станат, съответно точка 19 и точка 20, а 

останалите точки от дневния ред да бъдат разглеждани по реда, по който са 

записани в дневния ред, съобразно направеното допълнение към него.  

 Петър Петров – Общински съветник, предложи точка 6 от дневния ред 

да стане точка 1.  

  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 



 2 

1. Избор и мандат на обществен посредник, действащ на територията на 

Община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 2. Продажба на имот частна Общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Прекратяване дейността на Временната комисия относно ДДМУИ 

„Света Петка” село Могилино.  

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Илиева Колева, 

живееща в град Две могили, на улица „Люлин” № 9 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет

 6. Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2007 г. до 12.05.2008 г. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Отпускане на Росица Красимирова Филипова, живееща в град Две 

могили, на улица „Вихрен” № 11 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Красимира Росицова Красимирова, родена на 16.04.2008 г. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

8. Отпускане на Юмран Юсеин Алиева, живееща в град Две могили, на 

улица „Чаталджа” № 1 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Хасан Осман Алиев, роден на 25.04.2008 г. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Отпускане на Светлозара Йорданова Йорданова, живееща в град Две 

могили, на улица „Никола Обретенов” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Никол Ивайлова Гайрева, родена на 18.04.2008 г. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

10. Отпускане на Никола Йорданов Станчев, живеещ в град Две могили, 

на еднократна финансова помощ за участие в Международния конкурс за млади 

таланти „Кримски вълни” град Феодосия, Украйна от 23 – 28 юни 2008 година 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Приемане на Наредба № 12 управление на пътната мрежа в община 

Две могили, област Русе – второ четене 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Приемане Общинска програма за закрила на детето. 

  Вносител: Росица Георгиева – Директор „Социално 

подпомагане” Две могили 

 13. Разкриване на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания, 

отглеждани в семейна среда и деца домуващи в ДДМУИ Света Петка с. 

Могилино до закриване на институцията”. 
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 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Разкриване на специализирана институция за предоставяне на 

социални услуги „Дом за възрастни хора с деменция” 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова, живееща в село Чилнов, община Две могили, на улица „П. 

Хилендарски” № 3 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

16. Избиране на членове на Временна комисия по провеждане на конкурс 

за избор на текст за песен – химн на Община Две могили 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 17. Актуализиране на програмата за оптимизация и реструктуриране на 

образователната мрежа в Община Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

18. Отмяна на точка 6 от член 58, ал. 1 от Наредба № 5 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 19. Корекция на т. 1 от Решение № 101/28.03.2008 г. за намаляване 

числеността на персонала в делегираните от държавата дейности „Общинска 

администрация” и „Здравеопазване”, считано от 01.07.2008 г.. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 20. Даване съгласие за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

Проект „Изграждане на спортна площадка в район със смесено население в град 

Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Избор и мандат на обществен посредник, действащ на територията на 

Община Две могили, област Русе. 

Йордан Борисов: Надявам се, че с вас ще направим така, че да бъдем 

полезни за Общината и гражданите. Тепърва започваме нещо ново и смятам, че 

ще се справим. Мисля, че всички успяха да повярват в това, което правим.  

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Като Председател 

на Временната комисия по организиране и провеждане на конкурса за избор на 

обществен посредник, действащ на територията на Общината искам да обява 
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процедурата по гласуването. Всеки един общински съветник ще бъде поканен 

да гласува. Той ще получи от комисията плик и бюлетина. На бюлетината има 

три правоъгълника, под които е записано съответно „За”, „Против” и 

„Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за гласуване и 

правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и ги пускате в кутията. 

После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, 

че няма неясноти. За избран ще се смята кандидата, ако получи 12 гласа „За”. 

Ако няма въпроси, моля комисията да покаже кутията, да подпише лепенките и 

да запечата с тях кутията. Въпроси – няма. 

Господин Феим, моля да обявявате имената на хората по списъка, които 

могат да упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се. 

Общинските съветници, един по един получаваха плик с бюлетина и 

отиваха на мястото, определено за гласуване. След направата на своя избор, 

пускаха плика си в кутията и се подписваха в списъка на гласувалите общински 

съветници.      

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички 13 

общински съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 

приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете 

и бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол № 2, в който е посочено, че 

Йордан Петров Борисов получава 12 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас 

„Въздържал се”. 

След приключване на разискванията по първа точка и последвалото 

тайно гласуване, Общинския съвет, на основание чл. 10, ал. 1, чл. 11 от 

Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе, приет с 

Решение № 109 по Протокол № 10/28.03.2008 г., в сила от 01.04.2008 година, 

във връзка с чл. 21а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 141 
 1. Избира, считано от 20.06.2008 г., за срок от 4 (четири) години ЙОРДАН 

ПЕТРОВ БОРИСОВ с ЕГН 5001195420, живеещ в град Русе, на улица 

„Дондуков-Корсаков” № 9 вход 3 за обществен посредник, действащ на 

територията на община Две могили, област Русе. 

 2. В 14 – дневен срок от днес, същия следва да постъпи на работа, като 

задължава Кмета на Община Две могили да сключи с него договор. 
  

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 1 гласа 
  

 Йордан Великов – Общински съветник - Влиза в заседателната зала. 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

 Продажба на имот частна общинска собственост. 

 В допълнение, Кмета каза: Понеже не ползваме от години тези два 

имота, предлагам ви да подкрепите докладната записка и те да си намерят своя 

стопанин. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Предлагам на Общинския съвет 

да подкрепят докладната. 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

32, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост на община Две могили, област Русе, 

приета с Решение № 193 по Протокол № 24/24.03.2005 година във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 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 

№ 142 
 

1. Да бъдат продадени, след провеждане на търг на следните имоти – 

частна общинска собственост, описани в Акт за общинска собственост № 

61/17.12.1997 година на Кмета на Община Две могили, както следва: 

1.1. Масивна едноетажна сграда (агрегатно) със застроена площ от 70 

(седемдесет) квадратни метра, построена през 1989 година върху общинско 

дворно място с площ от 165 (сто шестдесет и пет) квадратни метра, находящо се 

в град Две могили, община Две могили, област Русе, в близост до булевард 

„България”, откъм изхода на града в посока село Иваново, представляващо 

урегулиран поземлен имот V (римско пет), в квартал 116 (сто и шестнадесет) по 

устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе, при 

граници: имот VІІ (римско седем), общинска мера, имот ІІ (римско две) и имот І 

(римско едно). 

1.2. Масивна едноетажна сграда със застроена площ от 63 (шестдесет и 

три) квадратни метра, построена през 1976 година върху общинско дворно 

място с площ от 205 (двеста и пет) квадратни метра, находящо се в град Две 

могили, община Две могили, област Русе, в близост до булевард „България”, 

откъм изхода на града в посока село Иваново, представляващо урегулиран 

поземлен имот VІ (римско шест), в квартал 116 (сто и шестнадесет) по 
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устройствения план на град Две могили, община Две могили, област Русе, при 

граници: общинска мера, имот ІІ (римско две) и имот V (римско пет). 

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждане на търг за продажба на двата имота, 

описани подробно в точка 1 на настоящото решение, след оценяване от 

лицензиран оценител. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Прекратяване дейността на Временната комисия относно ДДМУИ „Света 

Петка” село Могилино.  

 Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка, Общинския съвет, на основание чл. 53, ал. 4 във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 

№ 143 
 

1. Прекратява дейността на избраната с Решение № 11 по Протокол № 

2/21.11.2007 г. Временната комисия относно ДДМУИ „Света Петка” село 

Могилино.  
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 

 В разисквания по четвърта точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия обстойно 

разгледа докладната записка и според колегите, той ще има възможност да си 

подмени батериите след една година, когато им изтича срока на ползване. Явно 

батериите не са толкова зле, тъй като той всеки ден е центъра с количката. По 

тази причина комисията реши да не му се отпуска помощ.  
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След приключване на разискванията по четвърта 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, приета с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година 

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 

№ 144 
 

 1. Отказва на АХМЕД ЕМИНОВ БАЙРАКТАРОВ с ЕГН 6010075380, 

живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева, 

необходима му за закупуване на нови акумулаторни батерии за инвалидната му 

количка. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 2 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – Председател 

на Общински съвет – Две могили:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Илиева Колева, 

живееща в град Две могили, на улица „Люлин” № 9 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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, приета с Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година  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 

№ 145 
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1. Отпуска на ИВАНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА с ЕГН 5006045378, живееща 

в град Две могили, на улица „Люлин” № 9 еднократна финансова помощ в 

размер на 50 (петдесет) лева, необходима и за закупуване на лекарства и 

приключване на лечението и. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, 

от които да е видно, как и за какво е похарчила отпуснатите и средства. В 

случай на извършени неправомерни разходи, следва да възстанови отпуснатите 

и средства. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 12.11.2007 г. 

до 12.05.2008 г. 

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

 1. Петър Петров - Общински съветник: Смятам, че дейността е добре 

отразена и, че трябва на всеки шест месеца да се прави такъв Отчет. Да се 

приеме. 

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 

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 

№ 146 

1. Приема Отчета на Председателя за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

периода от 12.11. 2007 година до 12.05.2008 година. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  
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Отпускане на Росица Красимирова Филипова, живееща в град Две 

могили, на улица „Вихрен” № 11 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Красимира Росицова Красимирова, родена на 16.04.2008 г. 

 Разисквания по седма  точка нямаше. 

По седма точка, Общинския съвет, на основание чл. 10, т. 2.3. 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, приета с 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година 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 

№ 147 
 

1. Отказва на РОСИЦА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА с ЕГН 911205297, 

живееща в град Две могили, на улица „Вихрен” № 11, еднократна финансова 

помощ в размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – КРАСИМИРА 

РОСИЦОВА КРАСИМИРОВА, родена на 16.04.2008 г., тъй като към момента 

на раждане е непълнолетна. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

По осма точка от дневния ред докладва докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

Отпускане на Юмран Юсеин Алиева, живееща в град Две могили, на 

улица „Чаталджа” № 1 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Хасан Осман Алиев, роден на 25.04.2008 г. 

 Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка, Общинския съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка 

с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1., чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 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, приета с Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, 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 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 148 
 

1. Отпуска на ЮМРАН ЮСЕИН АЛЕВА с ЕГН 8403245290, живееща в 

град Две могили, на улица „Чаталджа” № 1, еднократна финансова помощ в 

размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – ХАСАН ОСМАН АЛИЕВ, 

роден на 25.04.2008 г. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Отпускане на Светлозара Йорданова Йорданова, живееща в град Две 

могили, на улица „Никола Обретенов” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Никол Ивайлова Гайрева, родена на 18.04.2008 г. 

 Разисквания по девета точка нямаше. 

По девета точка, Общинския съвет, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1., чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 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, приета с Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, 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 

№ 149 
 

1. Отпуска на СВЕТЛОЗАРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА с ЕГН 

8312185375, живееща в град Две могили, на улица „Никола Обретенов” № 3, 

еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) лева за раждане на 

първо дете – НИКОЛ ИВАЙЛОВА ГАЙРЕВА, родена на 18.04.2008 г. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 



 11 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Отпускане на Никола Йорданов Станчев, живеещ в град Две могили, на 

еднократна финансова помощ за участие в Международния конкурс за млади 

таланти „Кримски вълни” град Феодосия, Украйна от 23 – 28 юни 2008 година 

 Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка, Общинския съвет, на основание чл. 5, т. 4 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, приета с Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година 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 

№ 150 
 

 1. Отпуска на НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ с ЕГН 9806145305, 

живеещ в град Две могили, еднократна финансова помощ в размер на 300 

(триста) лева за участието му в Международния конкурс за млади таланти 

„Кримски вълни” в град Феодосия, Украйна от 23 – 28 юни 2008 година. 

 2. Средствата да бъдат получени от един от двамата родители на детето. 
 

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:  

 Приемане на Наредба № 12 управление на пътната мрежа в община Две 

могили, област Русе – второ четене 

 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 151 
 

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

в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила на 01.07.2008 г..  
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По дванадесета точка от дневния ред докладва Росица Георгиева – 

Директор Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили:  

 Приемане общинска Програма за закрила на детето. 

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Програмата е добре направена, 

но стига тя да бъде изпълнена. Пожелавам на отдела „Социално подпомагане” 

успешно да изпълнят Програмата за закрила на детето.  

След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

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

№ 152 
 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.  

 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Разкриване на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания” в град Две могили. 

 В разискванията  по тринадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Докладната записка е съвсем на 

време, защото това трябва да бъде заложено в бюджета. Това ще бъде един 

добър център за град Две могили. Предлагам да бъде приета. 

 2. Красимир Кунев – Общински съветник: Въпросната докладна 

записка идва навреме с оглед новото бъдеще на нашата Община, като се има 
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предвид как закрихме Дома в село Могилино. Всички решиха да бъде 

създаден един такъв център. В този център трябва да дойдат специалисти, които 

да работят добре с децата и младежите. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 1  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 

№ 153 
 

 1. Разкрива социална услуга – „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания” в град Две могили, област Русе с капацитет 20 (двадесет) места, 8 

(осем) човека численост на персонала, годишен размер на стандарта за 

издръжка 5 079 (пет хиляди седемдесет и девет) лева за място и годишен 

бюджет в размер на 101 580 (сто и една хиляди лева и петстотин и осемдесет) 

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 

Проекта за Длъжностно разписание на „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания” град Две могили. 

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

могили 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 четиринадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:   

Разкриване на специализирана институция за предоставяне на социални 

услуги „Дом за възрастни хора с дименсия”. 

В допълнение, Кмета каза: През миналата седмица, в село Могилино, 

бяха представители на Социалното министерство и ни предложиха едното 

помещение да е за възрастни хора, а другото за възрастни хора с дименсия. За да 

получим помощ, трябва да имаме решение на Общинския съвет.  

 В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

 1. Красимир Кунев  – Общински съветник: Докладната записка 

напълно съвпада с Програмата и е в синхрон с бъдещи действия, които нашата 
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Община трябва да предприеме. Ако не ни одобрят тази година, ще 

кандидатстваме догодина. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 1  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 

№ 154 
 1. Разкрива специализирана институция за предоставяне на социална 

услуга – „Дом за възрастни хора с дименсия” в село Могилино, община Две 

могили, област Русе с капацитет 40 (четиридесет) места, 23 (двадесет и три) 

човека численост на персонала, годишен размер на стандарта за издръжка 7 286 

(седем хиляди двеста осемдесет и шест) лева за място и годишен бюджет в 

размер на 291 440 (двеста деветдесет и една 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 

Проекта за Длъжностно разписание на „Дом за възрастни хора с дименсия” в 

село Могилино. 

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

могили 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 петнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова Симеонова, 

живееща в село Чилнов, община Две могили, на улица „П. Хилендарски” № 3 

 Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета 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, приета с 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година във връзка с чл. 21, ал. 
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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 

№ 155 
 

 1. Отказва на АНКА КОСТОВА СИМЕОНОВА с ЕГН 3902285338, 

живееща в село Чилнов, община Две могили, на улица „П. Хилендарски” № 3 да 

бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 350 (триста и 

петдесет) лева, необходима и за операция на лявото око, тъй като не е 

представила оправдателни документи за отпуснатите и с Решение № 358 по 

Протокол № 42/07.03.207 г. На Общински съвет – Две могили средства. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шестнадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Избиране на членове на Временна комисия по провеждане на конкурс за 

избор на текст за песен – химн на Община Две могили 

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 По шестнадесета точка, Общинския съвет, на основание чл. 59 от 

Наредба № 8 за синволиката, 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 

Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г. 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 

№ 156 
 

 1.  Избира Временна комисия в състав: 

Председател: Никола Иванов Николов – общински съветник. 

 Членове: 1. Ваня Тодорова Иванова – преподавател в СОУ „Кирил и 

Методий” – Две могили. 

   2. Маргарита Георгиева Каменова – директор на ОДК „Д-р 

Димитър Пангелов” – Две могили. 
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   3. Първолета Тодорова Дончева – преподавотел в ПГСС 

„К. А. Тимирязев” – Две могили. 

   4. Антония Иванова Бодурова – преподавател в СОУ 

„Кирил и Методий” – Две могили. 

2. Задължава комисията в срок до 31.12.2008 г. да подготви условията, да 

организира и проведе конкурс за избор на песен на община Две могили, след 

което състави класиране на най-добрите предложения. 

3. На победителят в конкурса да бъде връчена парична награда в размер 

на 300 лева. Могат да бъдат връчени и до две поощрителни награди, всяка от 

който по 100 лева. 

4. На членовете на Временната комисия, които не са общински съветници 

да им бъде изпратено възнаграждение, съобразено с разпоредбата на чл. 133, ал. 

1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Актуализиране на програмата за оптимизация и реструктуриране на 

образователната мрежа в Община Две могили. 

 В допълнение, Кмета каза: Стойността е около 650 000 лева. Подали сме 

документите и чакаме одобрение. Бяха ни отпуснати допълнителни пари, с 

които завършихме санирането на училището. Очакваме да получим и четири-

пет автобуса, които ще бъдат нови и ще извозват децата от Общината към Две 

могили. 

 В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Комисията по 

„Образование” разгледа докладната записка и мислим, че оттук нататък трябва 

да бъдат извършени тия неща. С увеличаване на учениците ще трябва да има и 

допълнителен персонал. Той може да дойде от училищата, които бяха закрити. 

Тук малко се отклонявам от темата, но искам да попитам, базите на училищата 

по какъв начин ще бъдат използвани. Мисля, че трябва да се помисли за това. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: На част от 

персонала от закритите училища ще им бъдат предложени, в зависимост от 

квалификацията която имат длъжности в училището в Две могили. Други от 

тях, ще бъдат използвани за придружители на учениците, които ще пътуват. 

Също така ще бъде направена занималня. Надявам се, че ще може на всички   

бъде предложена работа. По отношение на питането на г-н Донев, ще кажа, че 

за училището в село Батишница  има интерес, то да бъде закупено и да се 

направи предприятие за дървопреработка. Водим разговори по този въпрос. Ако 
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намерим добри стопани на тези бази, това би било добре. Разполагаме с 

достатъчно средства и ресурси. 

 След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 

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

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 157 
 

 1. Приема Актуализираната Програма за оптимизация и преструктуриране 

на училищната мрежа в Община Две могили, област Русе.  
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Отмяна на точка 6 от член 58, ал. 1 от Наредба № 5 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили. 

В допълнение, Кмета каза: Досега при всяко влизане на автобусите в 

град Две могили се взимаше такса от 2(два) лева, а сега ще бъде на ден без 

значение колко пъти ще влезе в град Две могили. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 

№ 158 
 

 1. Отменя точка 6 от член 58, ал. 1 от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

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

Русе. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
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 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По деветнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Корекция на точка 1 от Решение № 101/28.03.2008 г. за намаляване 

числеността на персонала в делегираните от държавата дейности  Общинска 

администрация и Здравеопазване, считано от 01.07.2008 година. 

В допълнение, Кмета каза: Понеже направих запитване и ми отговориха, 

че в намаляването на числеността на персонала влизат кметовете и заместник 

кметовете. Въпреки това, съкращение ще се направи и по този начин заплатите 

ще се вдигнат с 10 %. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 

№ 159 
 

1.\Изменя таблицата в т. 1 на Решение № 101 по Протокол № 10/28.03. 

2008 г. на Общински съвет – Две могили, която придобива следния вид: 
 

№ Дейност Численост 

01.01.2008 г. 

Численост 

01.07.2008 г. 

1. Общинска администрация 58 54 

2. Здравеопазване 12 11 
  

2. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

 Даване на съгласие за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

проект „Изграждане на спортна площадка в района със смесено население в 

град Две могили”. 
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 В допълнение, Кмета каза: По решение на ФИФА има отпуснати 

средства за финансиране на изкуствена трева на спортна площадка и Община 

Две могили е включена в това. Условието е площадката да бъде изградена върху 

имот, който е публична общинска собственост и 50 % от необходимите средства 

да бъдат дадени от Общината. Върху тази площадка биха могли да се провеждат 

различни състезания. Смятам, че това ще бъде една добра придобивка. 

 След приключване на разискванията по двадесета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № Н – 1 от 08 февруари 2007 

година за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната 

агенция за младежта и спорта на спортни дейности, обнародвана в 

«Държавен вестник» брой 19 от 2 март 2007 година, в сила от 2 март 2007 г., 

във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 160 
 1. Дава съгласие за кандидатстване за финансови средства, с цел 

разработване, съфинансиране, съвместно с Държавната агенция за младежта и 

спорта и изпълнение на проект „Изграждане на спортна площадка в район със 

смесено население” в урегулиран поземлен имот І – 755 (римско едно, тире, 

арабско седемстотин петдесет и пет) в квартал 52 (петдесет и две) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: от трите 

страни – улица и имот VІІІ – 1149 (римско осем, тире, арабско хиляда сто 

четиридесет и девет), находящ се в град Две могили, област Русе, на улица 

„Кирил и Методий” № 17, представляващ публична общинска собственост, 

съгласно Акт № 22 от 17.12.1997 година на Кмета на Община Две могили. 

 2. Финансовото участие на Общината възлиза на 50 % - 59 427.75 

(петдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и седемдесет и пет 

стотинки) с данък добавена стойност от общата стойност на проекта, равна на 

118 855.50 (сто и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и петдесет 

стотинки) с данък добавена стойност. 

 Собствените средства за съфинансирането на обекта ще се осигурят от 

местни приходи. 

 3. Упълномощава кмета на Община Две могили да изготви необходимите 

документи за кандидатстване пред Държавната агенция за младежта и спорта за 

отпускане на средствата, необходими за изпълнение на проекта. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
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По двадесет и първа точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 1. Питане от Красимир Кунев – Общински съветник: Относно за 

служба „КООРС”, докъде са стигнали нещата.  

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори: 

 Намеренията ни са добри, но финансирането на КООРС, трябваше да бъде 

от кооперациите, защото ние ще пазим техните земи. Досега няма внесен нито 

един лев от тях. Поради тая причина няма как да назначим хора. 

 2. Питане на Петър Петров – Общински съветник: Относно работното 

облекло на учителите от училище СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Две 

могили. 

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори: 

 Училищата са с делегиран бюджет и това възлага отговорността на 

Директорите на училищата. Директора трябва да си определи бюджета за 

облеклото. Колкото повече ученици, толкова по голям бюджет ще има. В 

детските градини получиха работно облекло, защото те не са на делегиран 

бюджет.  

 3. Питане на Ахмед Феим – Общински съветник: Относно заплатата на 

Омбусмана от къде ще се плаща.  

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори: 

Работната заплата, която ще получава ще бъде от Общинския бюджет. 
 

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиринадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 
 

 

 

 
 

НН/НН 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


