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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 

 

№ 29 
 

 

Днес, 20 февруари 2009 година, в 13.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в зала № 13, започна двадесет и деветото заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 12 (дванадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Никола Иванов Николов – в командировка. 

   2. Айдън Сабриев Карамехмедов 

   3. Велко Иванов Иванов 

   4. Мехмед Селманов Чолаков 

   5. Микерям Кадир Адям 

Четиримата не могат да пристигнат, съответно от Бъвовец, Кацелово, 

Помен и Батишница в град Две могили, поради обилния снеговалеж в района 

и затворените пътища в Общината. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Кмета на Общината и граждани от 

Общината.   

Байчо Георгиев обяви: Колеги, забелязали сте, че в раздадения ви за 

днешното заседание дневен ред е допусната една техническа грешка: 

информацията по точка 5 е записана и в точка 7, което налага последната да 

отпадне. Осен това, след насрочване на настоящото заседание на Общинския 

съвет, в деловодството му постъпиха две докладни записки, които се налага 

да бъдат разгледани извънредно днес, с оглед сроковете за приемане на 

проектните предложения, а именно:  

1. Докладна записка с вх № 113/19.02.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Кандидатстване за финансово 

подпомагане от ДАМС. 

2. Докладна записка с вх № 115/20.02.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Предоставяне на сграда, общинска 

собственост, за нуждите на Център за настаняване от семеен тип. 

mailto:e-mail@&dve


 2 

Предлагам тези Докладни да станат съответно точка т. 14 и 15 по 

дневния ред, а т. 14 – да стане т. 16.  

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. Отпускане на Данка Калинова Владимирова с ЕГН 8103065298, 

живееща в град Две могили на улица „Възраждане” № 16 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Калин Росенов 

Владимиров, роден на 27.11.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

2. Отпускане на Ивелина Димитрова Димитрова с ЕГН 8608091410, 

живееща в град Две могили на улица „Цар Иван Асен” № 19 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Георги 

Владимиров Ангелов, роден на 23.09.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 3. Отпускане на Светла Иванова Димитрова с ЕГН 7507185397, 

живееща в град Две могили на улица „Цар Освободител” № 43 на 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Тихомир 

Тихомиров Димитров, роден на 17.01.2009 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Придобиването статут на защитено на основното училище в село 

Баникска. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 5. Информация, относно изпълнението на бюджета, 

извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 

2008 г. на Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Информация, относно спазване на транспортна схема в Община 

Две могили през 2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 7. Актуализиране на раздел “Лечебни растения” към Общинска 

програма за опазване на околната среда (ОПООС)  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Барактаров с ЕГН 6010075380, живеещ в град Две могили, на улица 

“Изгрев”№ 12  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 9. Отпускане на еднократна финансова помощ на свещеник Петър 

Петров – председател на църковните настоятелства на село Широково и 

село Батишница.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Илианка 

Иванова Илиева с ЕГН 6408065338, живеещ в град Две могили, на улица 



 3 

“Т.Каблешков”№ 1 и Стефко  Петков Ангелов с ЕГН 5408065526, 

живеещ в град Две могили, на улица “Вихрен”№ 14 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Две 

могили от администрация Две могили през 2008 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Отдаване под наем на имот – общинска собственост за монтаж 

на преместваемо съоръжение – павилион.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 13. Общинско съфинансиране по Проект “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата  за питейни и отпадъчни води в град Две могили, 

област Русе” по ОП “Околна среда”.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Кандидатстване за финансово подпомагане от ДАМС.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Предоставяне на сграда, общинска собственост, за нуждите на 

Център за настаняване от семеен тип.   

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 12 (дванадесет) съветника.  

 „ За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

Отпускане на Данка Калинова Владимирова с ЕГН 8103065298, 

живееща в град Две могили на улица „Възраждане” № 16 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Калин Росенов Владимиров, 

роден на 27.11.2008 г. 

 Разисквания по първа точка нямаше. 

  По първа точка, Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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 наше 

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 

№ 347 
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 1. Отпуска на Данка Калинова Владимирова с ЕГН 8103065298, 

живееща в град Две могили, на улица „Възраждане” № 16 еднократна 

финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ 

дете – Калин Росенов Владимиров, роден на 27.11.2008 г. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на Ивелина Димитрова Димитрова с ЕГН 8608091410, 

живееща в град Две могили на улица „Цар Иван Асен” № 19 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Георги Владимиров Ангелов, 

роден на 23.09.2008 г. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора 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 наше 

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 

№ 348 
 

1. Отпуска на Ивелина Димитрова Димитрова с ЕГН 8608091410, 

живееща в град Две могили, на улица „Цар Иван Асен” № 19 еднократна 

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

Георги Владимиров Ангелов, роден на 23.09.2008 г. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на Светла Иванова Димитрова с ЕГН 7507185397, живееща 

в град Две могили на улица „Цар Освободител” № 43 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Тихомир Тихомиров Димитров, 

роден на 17.01.2009 г. 
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 Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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 наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 349 
 

1. Отпуска на Светла Иванова Димитрова с ЕГН 7507185397, живееща 

в град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 43 еднократна финансова 

помощ в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – Тихомир 

Тихомиров Димитров, роден на 17.01.2009 г. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Придобиването статут на защитено на основното училище в село 

Баниска. 

 В допълнение Кмета каза: Това означава, че в сегашните действащи 

стандарти, когато едно училище е защитено издръжката на един ученик се 

увеличава, за да може допълнително да се финансира училището. Ние имаме 

възможност да внесен мотивираното предложение за да придобие училището 

статут на защитено. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Образование и култура” разгледа докладната записка и сме съгласни с 

предложението. Това е от значение най–вече за децата от ромски произход за 

тяхното по–добро интегриране. 

 След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 5, ал. 1 от ПМС № 212 от 12 септември 2008 

година за приемане на критерии за определяне на защитените училища 

в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително 

финансиране (обн. ДВ. бр. 80 он 12 септември 2008 г., в сила от 12 

септември 2008 г.) във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от от 
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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 

№ 350 
 

1. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица “Христо Ботев” № 

20, община Две могили, област Русе в списъка на защитените училища в 

Република България. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Информация, относно изпълнението на бюджета, извънбюджетните 

сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 2008 г. на Община 

Две могили. 

В допълнение Кмета каза: Действително много неща се направиха. 

Единстен недостатък е, че не можахме да продадем тези общински сгради, 

които бяха заложени. Това всъщност е неизпълнението в приходната част. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Тези разходи са факт. През 

изтеклия период на 2008 година приходната част беше отлична. Предлагам 

да се приеме. 

След приключване разискванията по пета точка, Общинският По 

пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1  от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 351 
 

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2008 година по 

приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва: 

1.1. По прихода 6 975 027 лева 

1.2. По разхода 6 975 027 лева 

 2. Отчета за изпълнението на бюджета за 2008 година, в съответствие  с 

единната бюджетна класификация в следните размери: 
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2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1) 
6 550 719 лева 

2.1.1. Данъчни приходи 252 184 лева 

2.1.2. Неданъчни приходи 926 176 лева 

2.1.3. Взаимоотношения с РБ (субсидии) 4 674 561 лева 

2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства 393 935 лева 

2.1.5. Придобиване на дялове и акции (минус) – 5 000 лева  

2.1.6.  Предоставени средства за временна финансова 

помощ (минус) 

– 76 000 лева 

2.1.7. Друго финансиране (постъпили депозите и 

изплатени средства на Фонд “Енергийна 

ефективност”) 

10 150 лева 

2.1.8. Средства по сметки в т. ч. преходен остатък от 2007 

г. (минус) 

– 374 813 лева 

2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2), в т. ч. и отчета за изразходвани-

те средства за основен ремонт и придобиване на 

дълготрайни материални активи, съгласно прило- 

жение № 2  

6 550 719 лева 

 3. Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 

2008 година в следните размери: 

3.1. Наличност в началото на периода  9 лева 

3.2. Приходи  – 

3.3. Наличност в края на периода  9 лева 
 

 4. Отчет за състоянието на общинския дълг на общината за 2008 

година: 

4.1. Заем от фонд “Енергийна ефективност” през 2006 г.  100 000 лева 

4.2. Лихви по погасителен план  12 708 лева 

 Общо: 112 708 лева 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007 и 

2008) 

45 614 лева 

4.4. Изплатени средства за лихва 9 083 лева 

 Общо изплатени средства: 54 697 лева 

4.5. Остатък за погасяване от главница 54 386 лева 

4.6. Остатък за погасяване от лихва 3 625 лева 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Информация, относно спазване на транспортна схема в Община Две 

могили през 2008 г. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
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1. Светлозар Донев – Общински съветник: След приемане на 

последните изменения в транспортната схема, вече няма никакви проблеми с 

извозването на учениците от населените места до Професионалната гимназия 

по селско стопанство и обратно. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Считам, че 

ние не трябва да даваме оценка за спазването на транспортната схема в 

Общината, а да “приемем” за сведение предоставената ни информация.  

След приключване разискванията по шеста точка, Общинският 

съвет, на основание 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 

№ 352 
 

 1. Приема предоставената Информация за спазване на транспортната 

схема в Община Две могили през 2008 година. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Актуализиране на раздел “Лечебни растения” към Общинска програма 

за опазване на околната среда (ОПООС)  

 Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинският съвет, на основание чл. 79, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 50, т. 3 от Закона за 

лечебните растения във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

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

ал. 2, т. 10, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 353 
 

 1. Приема Актуализиран раздел “Лечебни растения” към Общинската 

програма за опазване на околната среда. 

 Приложение: Раздел “Лечебни растения” към Общинската програма за 

опазване на околната среда. 
 

Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред Байчо Георгиев – Председател на 

Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Барактаров с ЕГН 6010075380, живеещ в град Две могили, на улица 

“Изгрев”№ 12  

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка, Общинският 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 наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. 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 

№ 354 
 

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 300 (триста) лева. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред Байчо Георгиев – Председател на 

Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на свещеник Петър Петров 

– председател на църковните настоятелства на село Широково и село 

Батишница.  

Разискванията по девета точка нямаше.  

По девета точка, Общинският съвет, на основание чл. 5, т. 5 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 наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. 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 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 355 
 

1. Отказва на свещеник Петър Стефанов Петров и Църковното 

настоятелство на село Широколо и село Батишница да им бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 6 000 (шест хиляди) лева. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Илианка Иванова 

Илиева с ЕГН 6408065338, живеещ в град Две могили, на улица 

“Т.Каблешков”№ 1 и Стефко  Петков Ангелов с ЕГН 5408065526, живеещ в 

град Две могили, на улица “Вихрен”№ 14. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка, Общинският 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 наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 356 
 

 1. Отказва на Илиянка Иванова Илиева с ЕГН  6408065338, живеещ в 

град Две могили, на улица „Т. Каблешков” № 1 и Стефко Петков Ангелов с 

ЕГН  5408065526, живеещ в град Две могили, на улица „Вихрен” № 14 да им 

бъде отпусната еднократна финансова помощ. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 
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Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Две могили от 

администрация Две могили през 2008 година. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Предлагам неизпълнените 

решения да са отделят в една точка. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Считам, че 

представения ни отчет е по-скоро статистика на решенията ни, отколкото за 

тяхното изпълнение. Както знаете деловодството на Общинския съвет е вече 

разгърнато във вид, който исках да бъде и от следващата седмица ще 

поискам от общинската администрация да ни бъдат представени актовете, 

които тя трябва да ни предоставя, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.  

След приключване разискванията по единадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 44, ал. 1, т. 7 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 

№ 357 
 

1. Приема Отчета за изпълненито на решенията на Общинския съвет от 

Общинска администрация – Две могили за периода 12.11.2007 година до 

19.12.2008 година включително.  

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Две могили от администрация – Две могили през 2008 година.  
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Отдаване под наем на имот – общинска собственост за монтаж на 

преместваемо съоръжение – павилион.  

 В разискванията взеха участие:  

 1. Енчо Петров – Общински съветник: Правилно е да има павилион 

за цветя, но нека бъде направено хубаво, да има вид. Но основанията за да 

вземем това решение не са верни и не е необходимо втората точка да повтаря 

първата. Да бъде записано, че възлагаме на Кмета да изпълни решението ни. 

След приключване разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 

общинската собственост, с чл. 22, ал. 10, чл. 23, , т. 1 от Наредба № 7 за 

реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
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имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 358 
 

1. Разрешава да бъде отдаден под наем терен от 10 (десет) квадратни 

метра на паркинга пред Общината, след провеждане на публично-оповестен 

конкурс за поставяне на подвижно съоръжение “Павилион за цветя”, 

съгласно одобрена от Главния архитект схема, със срок на договора – 5 (пет) 

години.  

 2. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския 

съвет. 

  

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Общинско съфинансиране по Проект “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата  за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област 

Русе” по ОП “Околна среда”.  

 В допълнение Кмета каза: Ние сме одобрени от оперативната 

програма и сме пуснали документи за 20 % авансово плащане. Ще се 

използва разкритата отделна банкова извънбюджетна сметка в лева, като 

средствата ще се използват за текущите разходи по проекта.  

Разискванията по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание Раздел ІІІ–

“Банкова извънбюджетна сметка на бенефициентите-общини за 

средствата на НФ и общинското съфинансиране”, т. 15 от Дирекция 

“Държавно съкровище” (ДДС) № 7/04.04.2008 г. на Министерството на 

финансите, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 359 
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1. Дава съгласие да се прехвърлят средства от бюджета на община Две 

могили в извънбюджетна сметка ОП “Околна среда” БИН BG22BUIB 

71143229000101 при СИБАНК Русе в размер на 20 000 лв. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 12 (дванадесета) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Кандидатстване за финансово подпомагане от ДАМС. 

Разискванията по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета 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 Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 360 
 

1. Дава съгласие община Две могили да кандидатства пред Държавна 

агенция за младежта и спорта във връзка с Проект „Саниране, ремонт и 

пускане в експлоатация на общински плувен басейн – град Две могили” на 

стойност 200 000 (двеста хиляди) лева, съгласно приложена Количествено 

стойностна сметка.  

2. Упълномощава кмета на Община Две могили – Драгомир Дамянов, 

да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на 

общински съвет. 
 

 Гласували 12 (дванадесета) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Предоставяне на сграда, общинска собственост за нуждите на Център 

за настаняване на семеен тип. 

 В допълнение Кмета каза: Имахме последна среща с УНИЦЕФ, които 

ще инвестират 100 % за направата на това жилище и в него ще бъдат 

настанени до 15 деца. Това дефакто ще бъде второто жилище, което ще бъде 

направено. Жилището ще бъде изградено по най съвременните изисквания.  

 В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 
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 1. Енчо Петров – Общински съветник: Подписването на такъв 

договор е “нож с две остриета”. Тук създаде ли се такова жилище ще остане 

за постоянно. Много е опасно да се прави такова жилище. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Това ще бъде 

център за настаняване за деца, които ще могат сами да се обслужват и няма 

да са със сериозни здравословни проблеми. Договорът е за 10 години. 

 3. Светлозар Донев – Общински съветник: Присъствах на разговора 

с УНИЦЕФ. Осигуряваме работа на няколко човека, но трябва да сме 

подготвени и за тези деца, когато излязат от този дом, къде ще отидат? Ако 

останат тук, какво ще правят? 

 4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Ние можем да 

възложим услугата на Сдружение с нестопанска цел, които ще обслужват и 

ще поемат ангажимента за това обезпечаване. Ние нямаме ангажимент да им 

търсим работа. 

След разискванията по петнадесета точка, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 

24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 361 
 

1. Община Две могили отказва да предостави етаж, с площ от 390 

(триста и деветдесет) квадратни метра, от масивна двуетажна сграда с два 

корпуса, строена 1970 год., съгласно Акт № 15/147 от 18.07.1997 г. за 

публична общинска собственост, с цел безвъзмездното и ползване за нуждите 

на „Център за настаняване от семеен тип”. 

 

 Гласували 12 (дванадесета) съветника  

 „За”   - 8 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 3 гласа 

 

Шестнадесета точка: Изказвания, питания, становища и 

предложения не бяха направени. 
1. Отговор на г-жа Добрева – директор на ЦДГ в град Две могили 

на питането на Ахмед Феим на предходното заседание на Общинския 

съвет, проведено на 09.02.2009 г., относно качествотото и осигуряването 

с хранителни продукти на градината:  Преди една седмица комисията по 

“Здравеопазване” идва на посещение в детската градина за да се запознае с 

доставянето на храната и нейните вкусови качества. Обсъдихме проблемите 

и всичко е наред. Хляба ни доставя фирма ЕТ “АСИ – М – Ружди Ахмедов” 

село Ботров, като ни се струва, че е на по-висока цена. Колбасите ни доставят 

фирма “БОРОИМПЕКС” АД, град Борово, като с тях нямаме проблеми. 
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Фирма ЕТ “Дана – Данка Славова”, град Бяла ни доставя млякото и в 

началота имаше някои недоразумения, но вече са остранени.  

Имахме забележки по транспортното средство, че са мръсни и трябва 

да отговарят на санитарно-хигиеничните услуги. Не е вярно, че сме внасяли 

мухлясал кашкавал. Всички храни се изписват по определен рецептурник, с 

който и комисията по “Здравеопазване” се запозна. За нас винаги е било 

приоритет да опазим живота и здравето на децата. 

2. Отговор на г-жа Галя Маринова – директор на Детската ясла в 

град Две могили на питането на Ахмед Феим на предходното заседание 

на Общинския съвет, проведено на 09.02.2009 г., относно качествотото и 

осигуряването с хранителни продукти на яслата: Ние работим със същите 

фирми. В началото ни доставяха продукти без етикети и срок на годност, 

които съответно ние връщахме. Вече нямаме такива проблеми.  
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и деветото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

                

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


