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П Р О Т О К О Л 
 

№ 15 
 

Днес, 02 юли 2008 година, в 10.30 часа, започна петнадесето извънредно 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев. 

                            Йордан Георгиев Великов 

          Красимир Ганев Кунев   

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

постъпила Докладна записка с вх. № 206/30.07.2008 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Приемане на Общински План за защита 

при бедствия в Община Две могили през 2008 година. По нея трябва да бъде 

взето решение от Общинския съвет и в срок 06.07.2008 година, заедно с другите 

документи по плана, да бъдат представени за утвърждаване в Териториалната 

дирекция „Гражданска защита” към област Русе. 

 Това наложи и свикването на това извънредно заседание: 

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 Общински План за защита при бедствия на Община Две 

могили през 2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – заместник 

кмет на Община Две могили:  

 Приемане на Общински План за защита при бедствия на Община Две 

могили през 2008 година 
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 В допълнение, Заместник – кмета каза: Кметът на Общината е 

служебно ангажиран с гостите, които пристигнаха днес от Република Румъния и 

се намират в момента в сградата на общината и поради тази причина, аз го 

замествам. По отношение на този план, трябва да отбележа, че това процедура, 

която трябва да се спази. Общинският съвет трябва да се запознае с този план и 

да приеме решение по него. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Милко Христов – Старши специалист „Гражданска защита”: Бяха 

спуснати указания от Министерството на извънредните ситуации за 

актуализация на Плана по бедствия и аварии. Това наложи да се направи 

спешна промяна в досега съществуващия плана. Той е съставен от Основен план 

и отделни планове за всяко едно събитие и допълнение към самия него 

Необходимо е той да се представи в Териториалната дирекция „Гражданска 

защита” в град Русе. Има план за оповестяване – т. н щаб за координиране при 

стихийни бедствия. Всяко ангажирано лице има разпределена функция за 

изпълнение. Всички дейности, които са включени в плана се извършват от 

длъжностните лица. 

 2. Петър Петров – Общински съветник: Мисля, че този План трябва да 

бъде приет. Това са девет раздела с различни направления. Призовавам 

Общинския съвет да гласува приемането на Плана за защита при бедствия в 

Община Две могили. 

След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при бедствия във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, 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 приема 

Общинския план за защита при бедствия на Община Две могили през 2008 

година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 161 
 

 1. Приема Общински план за защита при бедствия в Община  Две могили 

през 2008 година. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По втора точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 



 3 

1. Питане от Петър Петров – Общински съветник: Какво мисли 

общинското ръководство за работата на местния радиовъзел и не плащането от 

страна гражданите таксата в размер на 12 лева? 

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

 И на по малка цена гражданите пак не си плащаха радиоточките. Така или 

иначе Общината няма да ги закрие. За сега продължаваме да ги поддържаме. 

 2. Питане от Мехмед Чолаков – Общински съветник: Какво може да се 

направи за почистването на пътищата в Общината и прави ли се нещо за 

повредения мост в с. Баниска? 

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

Относно моста бе направен Проект с който кандидатствахме пред 

Министерството на извънредните ситуации и бяхме одобрени. Средствата за тоя 

мост са отпуснати и сега сме в процедура по избор на изпълнител. Относно 

обраслите храсти край пътната мрежа не можем да направим много, тъй като 

разполагаме с малко техника. Изчакваме регистрирането на Общинската фирма 

и тогава ще можем да закупим повече техника за поддържане на пътната 

обстановка. 

 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) 


