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П Р О Т О К О Л 
 

№ 19 
 

Днес, 12 септември 2008 година, в 17.00 часа, в град Елена, започна 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински 

съветника. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, Кмета на Общината Юрий 

Симеонов – кмет на Община Бяла,  Димитър Славов – председател на 

Общински съвет – Бяла, общински съветници от Общински съвет – Бяла, 

граждани.  

Други предложение за изменение или 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. Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Калугарени, Румъния. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили    

 2. 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: 

 Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Калугарени, Румъния. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Целта на този проект е 

разумното управление и ползване на природните ресурси и устойчивото 

развитие на трансграничните зони Русе – Гюргево чрез изграждане на 

екологичен коридор, като част от глобалната екологична мрежа в защитени 

територии и защитени зони. За целта ще бъдат изготвен План за управление 

на природната забележителност „Орлова чука” и ще бъде актуализиран 

Плана за управлението на природен парк „Русенски Лом”. Водещ по проекта 

ще бъде клуб „Приятели на Русенски Лом”, а нашата Община, Община 



Калугарени, Еколинкс – Русе ще бъдем партньори. Финансовото участие на 

Община Две могили е 3 % от общия бюджет на проекта, което се равнява 

приблизително на 3 000 евро, срещу което ще получим приблизително 

100 000 евро. Проекта ще бъде представен в Румъния и да се надяваме, че ще 

бъде одобрен. Общината не губи нищо като участва в това трансгранично 

сътрудничество. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Ос 2 е екологична програма 

за запазване на био-разнообразието. По проекта ще работи Тодор Петров от 

Областна администрация – Русе, който е добър специалист по 

разработването на такива проекти и мисля, че ще се справи. Ако спечелим 

този проект ние ще спечелим стократно. Ние трябва да приемем нашето 

участие в тази програма за трансграничното сътрудничество между България 

– Румъния. Водеща организация в този проект ще бъде неправителствената 

организация. Един проект е силен, когато е подкрепен от две държави и 

неправителствена организация. 

 2. Огнян Георгиев – Общински съветник: Слабо развитата 

индустрия в двете партниращи общини е довела да запазване на био-

разнообразието, на защитените зони, затова местното население трябва да 

насочи усилията си за придобиване на алтернативни доходи. И в двете 

общини са индетифицирани някои възможности за предоставяне на 

туристически услуги, но е необходимо да се проведе обучение на 

заинтересованите за развитието на екотуризма в защитените зони и 

територии. Двете земеделски училища, които съществуват в двете общини, 

ще са партньори в проекта и на практика ще обучават кадри с актуални 

знания и с мисълта за опазване на околната среда. 

След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

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 

№ 207 
 

 1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като партньор на 

Община Калугарени в съвместен проект „Трансграничен екологичен коридор 

Русе-Гюргево” по Програма за Трансгранично сътрудничество България – 

Румъния по Приоритетна ос 2: Околна среда „Устойчиво използване и 

опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на 

ефективното управление на риска в трансграничния регион” с партньори 

Община Калугарени, Еколинкс – Русе и Клуб „Приятели на Русенски Лом”.  

 2. За представител на Община Две могили се определя Байчо Георгиев, 

Председател на Общинския съвет – Две могили. 



 3. Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер на 3 % от частта от бюджета на проекта за Община Две могили да 

бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

 4. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Две могили – 

Драгомир Дамянов, да предприеме необходимите действия за изпълнение 

решението на общински съвет. 
  

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

  

Втора точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

1. Петър Петров – Общински съветник: Господин Кмете, искам да 

ни кажете, каква беше целта на вашето посещение в Германия през миналата 

седмица? 

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

 Ходенето ми до Германия беше с цел да се запознаем на място, как 

работят те по проектите свързани с енергийната ефективност. Може да се 

каже, че те по тези въпроси мислят с 50 – 60 години напред. Въвели са 

технологии, за които ние само сме чували. Посетихме две предприятия. 

Видяхме как преработват отпадъците, които във вид на естествен тор се 

разпръскват по нивите. При тях използването на изкуствени торове е 

забранено. В реализирането на тези проекти, много активно работят 

неправителствените организации. Предложиха ни да участваме по един техен 

проект като партньори. Вероятно ще се включим, а по-късно, можем да 

разработим собствен проект в тази насока.   

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на седемнадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


