
П Р О Т О К О Л 

№2 
 

 Днес, 21 ноември 2007 година от 10,00 часа в зала №13 на Община Две 

могили се проведе заседание на Общинския съвет. Присъстваха 15 общински 

съветника, отсъства Огнян Георгиев по уважителни причини.  

 Б. Георгиев – съгласно изискванията на правилника за работа на 

общинския съвет всички материали предварително се раздават и разглеждат от 

комисиите към съвета. На този етап ние още нямаме изградени такива комисии 

и затова трябва с решение на съвета да приемем за разглеждане предложените 

докладни записки. 

 След гласуване, с 15 гласа “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№4 
 1. На основание чл.17, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, ОбС допуска за разглеждане докладни записки с вх. №1, 2 , 3, 4, 

5 и 6 от входящия дневник на съвета.  

 

 Б. Георгиев – съгласно чл.18,ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация ви е предложен дневен ред, който трябва да се 

гласува. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие следния дневен ред: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Полагане на клетва от нов общински съветник 

      Докл.: Ив. Захаринов – председател ОбИК 

 2. Докладни записки 

      Докл. Др. Дамянов – кмет на община Две 

могили       Б. Георгиев – председател ОбС 

 3. Разни. 
  

 По първа точка от дневния ред: 

 Ив. Захаринов – председател на ОбИК Две могили- обяви, че в ОбИК е 

получено искане за промяна в състава на Общински съвет, поради назначаване 

на Румен Манолов Марков на длъжност в общинска администрация. С решение 

№41/21.11.2007г замества общинския съветник Румен Манолов Марков от на 
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“Коалиция за Две могили” със следващия в листата – г-н Пламен Петков 

Лашев. Последва устно прочитане и полагане на клетвата от г-н Лашев, което бе 

подкрепено от подписване на клетвена декларация.  

 

 По втора точка от дневния ред: 

 Докладна записка вх.№1/16.11.2007г относно: Вземане на решение за 

дялово участие по Проект “Красива България” 

 Др. Дамянов – искам преди за започна да честитя на новия общински 

съвет. Започва вече същинската работа и Ви пожелавам здраве и успехи. 

Спешното свикване на това заседание се наложи поради съкратените срокове 

относно продължаване работата по проект, започнат от предишната управа. 

Доброто трябва да се продължи. Крайният срок за представяне на проект е 23 

ноември – става дума за сградата на бившето “БКС”. Вчера имахме среща с г-н 

Първанов и Григоров от Русе, знаете, че предстои прехвърлянето на РПУ Две 

могили н тази сграда. Общинската администрация ще се разшири, като на 

първия етаж на нашата сграда ще се разположат отделите и службите, които 

работят предимно с граждани. Достъпът до тях трябва да е по-лесен. 

Стойността на проекта е за 160 хлв, като 50% от Общината. Съгласно ПМС40 – 

на общините могат да се възстановят до 70% от стойността. Така че очакваме да 

останат около 10 хлв  само за сметка на общината. Проектът е от предишната 

управа, но ние трябва да го продължим. 

 Е. Петров – проектът е готов, но не чакайте да ви възстановят 70%, до 

50% най-много от стойността възстановяват. 

 П. Петров – взехте ли подкрепително писмо от Бюрото по труда? Ще ви 

трябва. Работи се по точковата система. 

 Др. Дамянов – да, днес ще го вземем. 

 Б. Георгиев – поради прекратяване на разискванията и проведено 

поименно гласуване /списъкът приложен/, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№5 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет определя 

сумата 80 018,60 /осемдесет хиляди осемнадесет 0,60/ лв за дялово участие на 

Община Две могили по проект “Красива България” за саниране на общинска 

административна сграда. Средствата да бъдат заделени в Бюджет 2008 година. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на общинския съвет. 

 
 Докладна записка №2/20.11.2007г относно: Удължаване срока на 

действие на Решение №289 по протокол №34/15.02.2007г. 

 Кр. Ганчев – нямаме представа за какво решение и за какви суми става 

въпрос. 
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 Б. Георгиев – всеки трябва да се запознава с материалите и ако проявява 

интерес по даден проблем, да си го изяснява сам. Сега ще ви отговоря – но е 

желателно всеки да проявява инициативност – говорим за 1 МРЗ на общински 

съветник, както е било записано в Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 Б. Симеонов – в решението да бъде включено и за възнаграждението на 

председателя на ОбС, което беше 50% от кметската заплата. 

 След гласуване, с 16 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№6 
 1. На основание чл.21, ал.1 , във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС 

удължава срока на действие на решение №289 по протокол №34/15.02.2006г до 

31.12.2007 година, включително 

 2. Определя възнаграждението на председателя на ОбС в размер на 50% 

от кметската заплата, считано от 12.11.2007г до 31.12.2007 год. включително. 

 

 Докладна записка №3/20.11.2007г относно: Определяне размера на 

трудовите възнаградения на кметовете на населени места. 

 Др. Дамянов – в правомощията на кмета на общината е да предлага 

възнагражденията на кметовете на кметства и кметските наместници. През тези 

10 дни успях да се запозная с работата на всички кметства, с изключение на 

Баниска. Ще отида и там. Запознах се с ангажиментите на кметовете. Запазвам 

си правото през м. януари да внеса нова докладна записка с която да коригирам 

заплатите на кметовете. Ще внеса нова управленска структура, правилника и 

вътрешни правила за работата на администрацията. Мисля, че след време всеки, 

който е действен, ще бъде оценен. При кметовете не съм се ръководил дали е 

голямо или малко кметството, а дали работи. В Батишница, Бъзовец и Кацелово 

останах приятно изненадан от отношението и от работата. Може и да съм 

допуснал субективизъм, но след 1 месец ще ви предложа нова докладна. Има 

нова заповед и за увеличаване на транспортните им разходи от 30 до 50 лв на 

месец.мисля и за нови идеи в обществения транспорт. Не бива да се 

обезсърчавате, а се доказвайте. Не претендирам за перфектност, януари ще бъда 

по-прецизен. 

 А. Феим – в докладната записка не виждам за Широко и Пепелина нищо. 

Не е ли твърде рано за такива оценки? Защо не през януари да се определят 

заплатите? На части взето решение е. 

 Др. Дамянов – както общинския съвет си прие решение до края на 

годината, така и аз. От януари – нови. От изпълнението на поставените задачи 

ще се реши дали ще има нови и какви ще бъдат възнагражденията. Няма 

субективизъм. 
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 Е. Петров – както останаха на ОбС, така да останат и на кметовете. Има 

класация – зависи от жителите на кметството каква да е заплатата на кмета. 

Неуместно е в този момент да се намаляват в този момент. 

 Др. Дамянов – съобразил съм се с класификацията. Давам толеранс 2 

месеца. Дали 600 или 650, това ще зависи от всеки от вас. Така стоят в момента 

нещата. 

 В. Димитров – кмет на Баниска – лично съм разочарован от докладната. 

Баниска е голямо кметство – има училище, детска градина, работим с три 

етноса. Кмет съм вече трети мандат, работата ми е доста повече от тази на 

другите кметове. 

 Др. Дамянов – не съм идвал в Баниска, не съм се запознал с работата, но 

преценката ми е такава и не ви разграничавам от другите. Ще имате възможност 

да се докажете. Не е крайна оценка. 

 П. Лашев – мнението на кмета е правилно, той ще прецени след 2 месеца 

отново кой как работи. Не е на политическа основа, а и след новата структура  

ще има и ново заплащане. 

 След приключване на разискванията и проведено гласуване, с 11 гласа 

“за” и 5 “въздържали се”,  ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№7 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА ОбС определя основна месечна 

заплата на кметовете в населените места, считано от 12.11.2007г, както следва: 

 - на кметовете на селата Кацелово, Бъзовец и Батишница   586,00 лв 

 - на кметовете на селата Баниска, Помен, Могилино, Чилнов, Каран 

Върбовка и Острица           

 500,00 лв 

 2. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 

 

 Докладна записка №4/21.11.2007г относно: Допълнение на Решение 

№356/03.2007 год на ОбС Две могили. 

 Др. Дамянов – в правомощията на кмета на общината е да назначава и 

освобождава кметските наместници. Освободих кметския наместник в 

Широково, но наместника в Пепелина е болен, и продължава да е “тежко” 

болен. В момента г-н Иван Вълков е назначен и за двете села кметски 

наместник – Пепелина е с 25 жители, а Широково – 60. не е уместно според мен 

да има двама наместници. Предлагам да му се гласуват 50 лв транспортни 

разходи на месец, а заплатата на наместниците не се определя с решение на 

ОбС, но аз ще ви я кажа – 403 лв. искам всеки ден там да има човек, затова ще 

трябва да пътува постоянно.  

 След поименно гласуване /списъкът приложен/ ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№8 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 от Закона за 

общинските бюджети , чл.31, ал. 2 от ПМС №20/02.02.2007 год. и Наредба №6 

за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на бюджета на 

общината, ОбС допълва Решение №356/03.2007г по т.ІІ, 4 приложение 5, както 

следва: 

 1. Иван Георгиев Вълков – кметски наместник с. Широково и с. Пепелина  

по маршрута Две могили – Широково и Две могили – Пепелина, заплащане до 

50 /петдесет/ лв месечно. 

 

 Докладна записка №5/21.11.2007г относно: Утвърждаване на средства 

за посрещане и празнуване на Коледните и Новогодишни празници – 

2007/2008 година. 

 Др. Дамянов – наред с работата идват и празници, необходимо е да се 

подготвим, за целта е необходимо да се утвърдят средства. Средствата за 

коледната украса за завишени, завишени са и за селата сумите. През януари ще 

ви дам отчет. 

 След гласуване, с 16 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№9 
 

1. На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет определя необходимите средства 

както следва: 

 І. За Коледните празници: 

 1. За украса на елхи        1000 лв 

 - помощни средства        100 лв 

 - за подаръци в ЦДГ,ОДК и Детски ясли     1000 лв  

 - за коледарски групи        200 лв. 

 3. Коледен концерт – 21.12.2007г. 

 - за отопление         150 лв 

 - за концерт         500 лв 

 - за озвучаване           80 лв 

 - за почерпка на участниците       300 лв. 

       ОБЩО       3330лв 

 

 ІІ. За Новата 2008 година – 31.12.2007 г. 

 - за озвучаване          100 лв 

 - за сурвакари            100 лв. 
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 - за подаръци на най-младото семейство, най-възрастния и най-младия 

жител на Две могили             100 лв 

 - за фойерверки                     700 лв 

 - за помощни материали                  100 лв 

       ОБЩО              1100 лв 

 

 ІІІ. За кметства Баниска, Батишница, Бъзовец, Кацелово, Острица, 

Чилнов, Могилино, Помен, К.Върбовка    1800 лв 

 - за Широково и Пепелина        200 лв 

      ОБЩО     2000 лв 

 

ВСИЧКО ЗА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ  

ЗА 2007/08 година            6430 лв 
 

 2. Общински съвет възлага на кмета на Общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на Решението. 

 

 

 Докладна записка №6/21.11.2007г относно: Вземане на решение за 

дялово участие по проект “Красива България”. 

 Др. Дамянов – предстои сериозен дебат относно бъдещето на Дома в с. 

Могилино. А ако кандидатстваме по “Красива България” срокът е 23 ноември. 

Ако не участваме в проекта, изпускаме 2008 година. Официално е поставен срок 

за закриване на Дома – 10.07.2007г. ситуацията е много сложна. Там домуват 60 

деца, което се обслужват от 65 души персонал. Има предложения за 

преместване на децата в други домове. Имаше среща миналата седмици с три 

министърки за търсене начин за решаване казуса “Могилино”. Срок до 30.04 да 

се закрие. Трябва да се грижим за хората и децата там. Ще пледирам ОбС да 

вземе най-правилното решение. Предлагам да се избере временна комисия, 

която да разгледа всичките материали по проблема и да излезе с предложение за 

най-правилното решение. Затварянето на Дома не е едноличен акт, не бива 

кмета да взема такива решения. Не съм упълномощен да правя изявления, но 

трябва да се намери начин за запазване на дома. Има предложения от УНИЦЕФ 

за помощ, за изграждане на защитени жилища, да бъдат преместени децата в 

други домове. В залата има представител на Социални грижи. С кмета на 

Могилино ходихме до София, може да се запази домът, но с друга 

транскрипция. Хората ще останат на работа. Държавата и общината ще 

съдействат. Ще търсим и други партньори. Общината няма възможност да 

поддържа този голям финансов разход, нямаме такива приходи. Това ще е 

първият етап от запазването на Дома. Ще имаме подкрепа от много места, но в 

този вид не може да съществува. Тай не е най-лошото в България, но в 

Могилино ще се осъществи първия такъв проект. Сами трудно ще се оправим, 

но трябва да направим първата стъпка. На следващото заседание да се 
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представи становище по проблема. Не става въпрос за политика. Надявам се, 

че временната комисия ще се запознае с всички материали. 

 Е. Петров – домът е като язва за общината. През призмата на българите, 

той е добре. Но през погледа на европейците – не са доволни. Персоналът е 

добър. Но чужденците не са доволни. Там са с висока квалификация. При нас не 

е така. Много съм разпъван по този въпрос. Журналистката от БиБиСи отначало 

говореше едно, след това, като “загрубяха” нещата , смени това. Дали по 

“Красива България” ще бъдат приети два проекта на една община? Досега само 

по 1 проект са одобрява от община. Кой е приоритетният?  

 Др. Дамянов – този за сградата на РПУ. 

 А. Феим – аз лично, за 1,5 години, съм имал поне 5 срещи във връзка с 

този дом, и на доста високо ниво. Никой не ми даваше надежди, чи той може да 

продължи да съществува в този вид. Ще може да се изгради защитено жилище, 

но то ще бъде за 7-8, до 10 деца.  

 Др. Дамянов – да, така е. 

 А. Феим – не знам дали старата база ще може да се използва. Удачно ли е 

Общината да вложи толкова пари за нещо, което в последствие може да се 

окаже излишно?  

 Б. Георгиев – домът като дом ще бъде закрит. Ще се използва малкия дом. 

Има изисквания за площта, която трябва да се осигури на 1 дете – тя е 15 кв.м. 

разговаряхме и с Таня Леонов, тя  е от Австрия, но бивш жител на Могилино. 

Обеща да окаже голяма помощ, увери ни, че ще направи каквото трябва. Ние на 

практика не сми виждали какво представляват защитените жилища. Обясниха 

ни, какво трябва да има на първия етаж, къде да се спални, занимални, 

кабинети. Възможно е да се направи. Трябва да се създаде и заетост на децата – 

там глината е с добро качество и може да се създадат условия за работа на 

децата. Производство например на някакви глинени съдове, оранжерия за цветя, 

или нещо друго. 

 П. Петров – неправилен подход. Как с подмяната на дограмата ще 

подобрите условията? По проекта “Красива България” са подобрява предимно 

фасада, за да стане нещо красиво. За социалните дейности има друг фонд – 

Социално инвестиционния фонд. Според мен трябва да се кандидатства там. А 

по “Красива България” – не вярвам да се одобрят двата проекта. 

 Д. Димитров – кмет на Могилино – благодаря на кмета на общината г-н 

Дамянов от мое и от името на жителите на Могилино, че се отзова на проблема 

и прие присърце задачите. За проектите – предлагат ни да работим по проект за 

терапевтична заетост – 10 деца в защитено жилище, заети с някаква трудова 

дейност. Във филма за Дома в Могилино имаше и монтаж, не всички кадри са 

от нашия дом. Проблемът стана голям, написа се много, имахме посещение от 

три министърки – Масларова, Кунева и Грънчарова. Лично имам уверение, 

устно уверение, от министър Масларова, че ще се реши проблема в наша полза. 

Ще се запази заетостта, ще има жилища за децата, а някой ще се преместят в 

други домове. Тъжно е, че част от децата са с тежки недъзи, които просто нямат 
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шанс да оздравеят и ще останат лежащи. Каквито и специалист да дойдат, 

децата не могат да се променят. Лично от мое име и от името на всички в 

Могилино, Ви молим гласувайте, за да може да се постигне решаване на 

проблемите н нашия дом. Надяваме се, оптимисти сме! 

 Катя Петкова – директор на дома в Могилино – в малката сграда може да 

се настанят 10 деца, условията са добри. За лежащо болните – те няма къде да 

отидат. Но ви моля, гласувайте докладната записка. 

 П. Петров – да се потърси в друг фонд, в който да се кандидатства. 

 Др. Дамянов – добре, и в двата фонда да кандидатстваме. 

 А. Феим – дали не може да се опита и в програми за малки населени места 

до 2000 души население? 

 М. Чолаков – убедени сме, че трябва да се гласува. 

 В. Калицова – директор “Социални грижи” – изпратихме 35 писма до 

други дирекции, получихме 33 отказа – родителите не желаят да приемат децата 

си, официален отказ от тях. Само 2 деца могат да бъдат настанени някъде. В 

момента в Могилино има педиатър, диатолог, работи се. Искам всички вие да 

отидете в Могилино и да видите базата, моля ви. Но заплатите, които получават 

работещите там са доста ниски. Може ли да се направи нещо по този въпрос? 

 А. Феим – през 2006 година бе регистрирана неправителствена 

организация “МИГ”, председател съм аз, съвместна е с общините Борово и 

Иваново. Може да опитаме да кандидатстваме и от там.  

 В. Велиев – кмет на Помен – 25 човека от Помен работят в дома, 

поддържам казаното досега от колегите. Трябва да се направи всичко възможно, 

за да се запази дома. 

 Б. Симеонов – нека текста да се промени като се запише “за изграждане и 

реконструкция на защитено жилище”. 

 След гласуване на предложението и на направените предложения за 

промени, ОбС с поименно гласуване, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№10 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет определя 

сумата 90 000,00 /деветдесет хиляди/ лв за дялово участие на Община Две 

могили по проект “Красива България”, СИФ и/или други фондове, за 

изграждане и реконструкция на защитено жилище в с. Могилино, Община Две 

могили. Средствата да бъдат заделени в Бюджет 2008 година. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на общинския съвет. 

 

 Последва предложение, направено от председателя на ОбС г-н Георгиев за 

броя на членовете и състава на временната комисия, която да разгледа и 

представи на ОбС становище по казуса “Могилино”. Предложението бе 
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комисията да е от 5 човека, а в състава й да влязат Енчо Петров – председател, 

и членове Ахмед Феим, Велико Стефанов, Красимир Кунев, Пламен Лашев.  

 Др. Дамянов предложи на заседанието на 19 декември комисията да 

излезе с предложение и становище относно казуса “Могилино”. 

 След гласуване на двете предложения, с 16 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№11 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет избира 

Временна комисия в състав: 

 Председател:  Енчо Петров Стоянов 

и членове   Ахмед Назиф Феим 

    Велико Димитров Стефанов 

    Красимир Ганчев Кунев 

    Пламен Петков Лашев,  

която на заседание на ОбС на 19 декември 2007 год., след като се запознае с 

всички материали по въпроса, да представи становище за бъдещето на ДДМУИ 

“Св. Петка” в с. Могилино. 

 

 По трета точка от дневния ред: Разни 

 Б. Георгиев – предвиждам през м. декември да има две заседания, тъй като 

в началото на работата на общинския съвет има доста въпроси за решаване. 

Трябва да приемем правилника за работата на съвет, комисии към съвета, 

текущи докладни и други материали. Може да направим заседанието на 19 .12., 

когато ще решаваме проблема с дома, в Могилино, при хората, които чакат най-

благоприятното за тях решение.  

 

 М. Чолаков – от Помен има доста работещи в Дома в Могилино, които 

заплащат пътните си разходи. Не може ли да се помисли да приемем решение, 

да им се заплаща пътя? 

 Др. Дамянов – сега се запознавам със случая, ще вземем решение. 

 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.  
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ИЯ/ 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

       ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:____________ 

           /Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


