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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obst_dvemogili@mlnk.net 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 27 
 

 

Днес, 30 януари 2009 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 13, започна двадесет и седмото (извънредно) 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. Велико Димитров Стефанов   

   2. Велко Иванов Иванов. 

   3. Енчо Петров Стоянов. 

   4. Никола Иванов Николов. 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Заместник-кмета на Общината – Боян 

Симеонов. 

Той каза: Моля да извините Кмета на Общината, който поради 

служебни ангажименти в град София, не може да присъства на тази 

извънредна сесия. Докладната внесена от него и тази, която е подписана от 

мен с негово знание, ще ви представя аз.    

Байчо Георгиев обяви: Заместник-кмета ме изпревари със 

съобщението за втората докладна, но днес, малко преди началото на 

настоящото заседание на съвета, в деловодството ни, тя постъпи. Направено 

е искане тя да бъде разгледана извънредно днес. Докладната записка е с вх № 

73/30.01.2009 г. от Боян Симеонов – Заместник-кмет на Община Две могили, 

относно: Допълнение на Решение № 237, взето на заседание на Общинския 

съвет с Протокол № 22/17.10.2008 г. В нея се посочва, че до 03.02.2009 г. 

трябва да бъде направено първо плащане по проекта, но в решението ни няма 

посочена банкова сметка. Предлагам ви тази Докладна да стане съответно 

точка т. 2 по дневния ред, а т. 2 – да стане т. 3.  

Не бяха направени предложения за изменение или допълнение на 

проекта за дневен ред. 
 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Изменение и допълнение на Решение № 127, взето на заседание 

на Общинския съвет – Две могили с Протокол № 12/23.05.2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 2. Допълнение на Решение № 237, взето на заседание на Общинския 

съвет – Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 г. 

  Вносител: Боян Симеонов – Заместник-кмет на Община Две 

могили 

 3. 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 Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  

 Изменение и допълнение на Решение № 127, взето на заседание на 

Общинския съвет – Две могили с Протокол № 12/23.05.2008 г. 

 В разискванията по първа точка взеха участие. 

  1. Байчо Петров – Председател на Общинския съветник: Ако 

приемем Решението, което ни се предлага, аз съм убеден, че участието ни в 

проекта ще бъде провалено. Причината за това е в негово съдържание. На нас 

ни се предлага наименованието „Дом за възрастни хора с умствена 

изостаналост” в т. 1 да се замени с наименованието „Защитено жилище за 

възрастни с увреждания”. Но в Решението не се казва за капацитета на това 

жилище, за числеността на персонала, за стандарта за издръжка и годишния 

бюджет. Това ще рече, че Решение № 127 ще остане записано, че се касае за 

50 човека с 27 човека численост на персонала и съответно друг размер на 

издръжката и годишния бюджет. Не става ясно и от кога ще бъде разкрита 

тази услуга, тъй като в Решението е посочено от 01.01.2009 година, към 

Решението има проектобюджет и длъжностно разписание, за тях нищо не се 

казва. Предлагам да бъде извикан в залата специалиста подготвил проекта за 

решение и даде разяснение. 

 2. Огнян Георгиев – Общински съветник: Считам, че предложението 

на председателя е уместно и тук да бъде поканена г-жа Павлина Цанева 

изготвила докладната записка. 

 Сътрудника на Общинския съвет отива да покани г-жа Павлина 

Цанева. Двете се връщат заедно. 

 3. Байчо Петров – Председател на Общинския съветник: Г-жо 

Цанева, поканили сме тук да ни дадете обяснение дали познавате 

съдържанието на Решение № 127 и само тази ли промяна се иска в този 

проект за Решение. Питам ви защото ако Решението остане във вида в който 

се предлага проекта ще бъде провален със сигурност. Причината е в 

бюджета, щата и брой лица за които се предлага тази услуга. 

 4. Павлина Цанева – старши експерт „Социални дейности и 

здравеопазване”: В докладната съм записала, че капацитета на Защитеното 
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жилище ще е 10 потребителя, 6 човека численост на персонала и годишен 

размер на стандарта за издръжка 5 641 лева на място.  

 5. Байчо Петров – Председател на Общинския съветник: Защо 

тогава това не е отразено в Решението? От 01.01.2009 година ли ще се 

предлага тази услуга и в Решението тази неразделна част трябва ли да 

остане? 

 6. Павлина Цанева – старши експерт „Социални дейности и 

здравеопазване”: Ами това да го има. Датата 01.01.2009 година трябва да 

отпадне и неразделната част също. 

 7. Байчо Петров – Председател на Общинския съветник: Да 

разбирам ли, че Решението трябва да придобие следния вид:  

1. Изменя точка 1 от свое Решение № 127 по Протокол № 12/23.05. 

2008г., която добива следния вид: Разкрива услуга – Защитено жилище за 

възрастни с увреждания в село Могилино, община Две могили, област Русе с 

капацитет 10 (десет) места, 6 (шест) човека численост на персонала, годишен 

размер на стандарта за издръжка 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и 

един) лева за място и годишен бюджет в размер на 56 410 (петдесет и шест 

хиляди четиристотин и десет) лева. 

2. Създава нова точка 2, която гласи: Общински съвет Две могили дава 

съгласието си Община Две могили да кандидатства с Проект по СИФ за 

ремонт и реконструкция на “Защитено жилище за възрастни с увреждания”, 

като дофинансира 20% от общата сума на проекта. 

3. Предишна точка 2 става точка 3. 

 8. Павлина Цанева – старши експерт „Социални дейности и 

здравеопазване”: Да. 

 След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

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 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 

№ 338 
 

1. Изменя точка 1 от свое Решение № 127 по Протокол № 12/23.05. 

2008г., която добива следния вид: Разкрива услуга – Защитено жилище за 

възрастни с увреждания в село Могилино, община Две могили, област Русе с 

капацитет 10 (десет) места, 6 (шест) човека численост на персонала, годишен 

размер на стандарта за издръжка 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и 

един) лева за място и годишен бюджет в размер на 56 410 (петдесет и шест 

хиляди четиристотин и десет) лева. 

2. Създава нова точка 2, която гласи: Общински съвет Две могили дава 

съгласието си Община Две могили да кандидатства с Проект по СИФ за 
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ремонт и реконструкция на “Защитено жилище за възрастни с увреждания”, 

като дофинансира 20% от общата сума на проекта. 

3. Предишна точка 2 става точка 3. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Допълнение на Решение № 237, взето на заседание на Общинския съвет 

– Две могили с Протокол № 22/17.10.2008 г. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 

и ал. 2 във връзка от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1 Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 339 
 

1. Допълва точка 1 от свое Решение № 237 по Протокол № 

22/17.10.2008 г., като в края на първото изречение, вместо точка го 

продължава със следния текст: „която да бъде преведена по сметката на 

„Местната инициативна група – Борово, Две могили и Иваново” № 

BG47BUIB71141015451600 в СИБАНК – клон Русе. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка: Изказвания, питания, становища и предложения от 

граждани. 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и седмото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

    

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


