
П Р О Т О К О Л 

№3 
 

 Днес, 04 декември 2007 година, от 10,00 часа в зала №13 на Община Две 

могили, се проведе заседание на общинския съвет. Присъстваха 15 общински 

съветника, кмета на общината, кметове на кметства, граждани.  

 Б. Георгиев - Съгласно изискванията н чл.27,ал.2 от ЗМСМА заседанието 

е законно и може да взема решения. 

 Тъй като все още няма постоянни комисии към ОбС, които да разглеждат 

материалите, което са внесени, се налага да гласуваме решение за допускане за 

разглеждане на докладни записки с вх. № от 7 до 15, от входящия дневник на 

общинския съвет. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№12 
 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. №7, 8 , 9, 

10, 11, 12, 13, 14 и 15 от входящия дневник на съвета.  

 

 Б. Георгиев – имам предложение т.2 да стане т.3 от предварително 

обявения дневен ред 

 Последва гласуване на направените предложения, и с 15 гласа “за” бе 

приет следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Полагане на клетва от нов общински съветник 

      Докл.: Ив. Захаринов – председател ОбИК 

2. Докладни записки 

      Докл. Др. Дамянов – кмет на Общината 

        Б. Георгиев – председател ОбС 

 3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

      Докл. Б. Георгиев – председател ОбС 

 4. Разни 

 

 

 По първа точка от дневния ред: Полагане на клетва от нов общински 

съветник 
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 Ив. Захаринов – председател на ОбИК – в общинската избирателна 

комисия са постъпили две искания за освобождаване на общински съветници 

като такива, поради назначаването им на щатни длъжности в общинската 

администрация – Юлия Маринова Йорданова и Боян Симеонов Иванов. На 

основание чл.21,ал.1, т.4 от ЗМИ във връзка с чл.30,ал.4,т.4 от ЗМСМА и 

Решения №№42 и 43 на ОбИК обявявам, че новите общински съветници са 

Никола Иванов Николов от политическа партия “ГЕРБ” и Велко Иванов 

Иванов, от коалиция “Коалиция на българските социалдемократи”. 

 Последва полагане на клетва от новите общински съветници, подкрепена 

от подписване на клетвени декларации, с което бе попълнен състава на съвета и 

в залата са 17 общински съветника. 

 

 По втора точка от дневния ред: докладни записки. 

 Докладна записка вх.№11/28.11.2007г относно: Определяне 

представители на Община Две могили в Областен съвет за развитие на 

Област Русе 

 Др. Дамянов – след настъпилите промени в състава на общински съвет и 

общинска администрация, се налага вземане на решения относно избор на 

представители на Община Две могили в национални, регионални и областни 

сдружения и съвети. Предлагам да гласуваме направените предложения. 

 След поименно гласуване, със 17 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№13 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,във връзка с чл. 5 от 

Правилника за дейността на областните съвети за развитие, ОбС Две могили 

определя представители на Община Две могили в Областния съвет за развитие 

на Област Русе 

 ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ –  кмет на Общината 

 БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – председател на Общинския съвет. 

 

 Докладна записка вх.№10/28.11.2007г. относно: Определяне 

представители на Община Две могили в Общото събрание на 

Многопрофилна болница за активно лечение Русе АД. 
 Др. Дамянов – промяна в Общото събрание на МБАЛ – АД Русе, г-н 

Симеонов ще бъде ресорен отговорник за здравеопазването и затова предлагам 

той да е представителя на общината. 

 След поименно гласуване, със 17 “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№14 
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 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, ОбС Две могили определя 

представители на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна 

болница за активно лечение Русе АД. 

 инж. БОЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ –  заместник кмет на Общината 

 

 

 Докладна записка вх.№9/28.11.2007г относно: Определяне 

представител на Община Две могили в Общото събрание на 

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе. 

 След поименно гласуване, със 17 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№15 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, ОбС Две могили определя 

представители на Община Две могили в Общото събрание на “Водоснабдяване 

и канализация” ООД гр. Русе. 

 инж. БОЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ –  заместник кмет на Общината 

 

 

 Докладна записка вх.№8/28.11.2007г относно: Определяне 

представители на Община Две могили в Асоциацията на дунавските 

общини “Дунав” /АДО/ 

 След поименно гласуване, със 17 гласа “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№16 
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и 2 от 

Устава на АДО, ОбС Две могили определя представители на Община Две 

могили в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини “Дунав”, 

както следва 

 ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ – кмет на Общината – делегат 

 БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – председател на Общински съвет – 

заместник делегат 

 

 

 Докладна записка вх.№7/28.11.2007г относно: Определяне 

представител на Община Две могили в Националното сдружение на 

общините в Република България /НСОРБ/ 

 Е. Петров – има вероятност и двамата да са делегати. 

 След поименно гласуване, със 17 гласа “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 
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№17 
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Устава на 

НСОРБ, ОбС Две могили определя представители в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България, както следва 

 ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ – кмет на Общината – делегат 

 БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – председател на Общински съвет – 

заместник делегат 

 

 

 Докладна записка вх.№12/29.11.2007г относно: Изготвяне проект за 

частично изменение плана за улична регулация /ЧИПУР/ в кв.16 по плана на 

с. Чилнов 

 Др. Дамянов – основание за внасяне на тази докладна е искане от кмета на 

Чилнов – г-н Бобев. 

 Г. Бобев – липсва урегулиране на парцели, чиито наследници просто са 

заграбили земи. От Напоителни системи искат да се отвори сервитут, от 

Гражданска защита искат да се отвори път /за високите води/. Трябва само да се 

забият колчета и да се действа. 

 След гласуване, със 17 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№18 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ ОбС 

дава съгласието си и допуска частично изменение на плана за улична регулация 

/ЧИПУР/ на новосъздадени поземлени имоти в кв. 16 по плана на с. Чилнов, с 

оглед откриване на улица. 

 

 

 Докладна записка вх.№13/03.12.2007г относно: Отмяна на Решение 

№389 по протокол №45/25.07.2007 година. 

 Др. Дамянов – предлагам да изберем двама представители на общината в 

МИГ. 

 П. Петров – първо да се добави “Борово-Две могили-Иваново”. Освен това 

– по правилника за управление на МИГ ще се работи за изразходване на 

средства по ЕФ, и там участието е 49% държавно и 51% от бизнеса. Защо 

предлагате 2 представители? Само кмета да остане. Аз като член на МИГ ще 

апелирам да го изберем за председател на сдружението, но дали другите 

участници няма да имат против влизането на двама представители от Община 

Две могили. Много са задачите, които ще се изпълняват от МИГ – за 

промишлеността, образованието, по европейските ценности, етническите 

въпроси и други. Дали Общото събрание ще ви приеме? 

 След гласуване с 12 гласа “за” и 5 “въздържали се” / по т.2 поименно/ ОбС 

прие 
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РЕШЕНИЕ 

№19 
 1. На основание чл.21, ал.1 ,т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА ОбС отменя 

решение №389 по протокол №45/25.07.2007 год. 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА ОбС определя за 

представители на общината в неправителствена организация по приоритетна ос 

4 Лидер – Местни инициативни групи “Борово – Две могили – Иваново” 

- ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ – кмет на община Две могили 

- БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – председател на Общински съвет 

 

 П. Петров – защо ми е отрицателен вота. В МИГ всяка община има по 1 

представител, ние сега избрахме двама. Дали ще са съгласни останалите? Ще се 

получи конфронтация между трите общини. Имаме устав, правилник, и не знам 

да не остане някой в неудобно положение, като не бъде избран от общото 

събрание. Всяко изменение в НПО отива в съда. Ние ставаме повече от нашата 

община, не знам как ще реагират останалите. 

 

 

 Докладна записка вх.№14/03.12.2007г относно: Определяне размера на 

трудовото възнаграждение на кмета на община Две могили. 

 Б. Георгиев – предложеният размер на заплата за този пост е съобразен с 

ПМС 175/24.07.2007г. 

 След гласуване, със 17 гласа “за”, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№20 
 1. На основание чл.21, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА ОбС и ПМС 175/24.07.2007г 

ОбС определя основна месечна заплата на Кмета на Община Две могили в 

размер на 1147,00 лв, считано от 12.11.2007  год. 

 

 

 По трета точка от дневния ред: 

 Докладна записка вх.№15/04.12.2007г относно: Приемане Правилника 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 Б. Георгиев – съгласно чл.17, ал.6 от сега действащия правилник за 

работата на общинския съвет – всеки правилник се гледа на две четения, като на 

първо – се приема като цяло. Раздали сме по групи проекта за правилник, 

разгледали сте го, имате думата за изказвания. Второто четене ще бъда на 

19.12.07г и тогава ще го приемем.  
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 П. Петров – да се изясни дали е необходимо общинските съветници да 

излизат в неплатен отпуск, когато са на заседания на съвета или на комисии. Не 

съм член на временната комисия по изработване на правилника, но съм запознат 

с проекта и имам въпроси. Защо е записано - …взаимодействие му” не трябва 

ли  “ ….взаимодействието им” с общинската администрация. Не е ли по 

правилно? Според мен се припокриват и чл.24,ал.3 и чл.21 – не може ли да се 

обединят? Освен това – има забрана за участие в бордовете на общинските 

фирми – ние нямаме такива фирми, не трябва ли да отпадне. 

 Б. Георгиев – може да се създадат общински фирми.  

 П. Петров – заплащането не ми харесва, но това е лично мое мнение. 

Председателят 50% от кметската заплата – добре. Но какви са тези зам. 

председатели. Общината е с 1 зам. кмет, а ОбС – с 2 зам. председатели. На каква 

база ще се определя и това увеличение с % към възнагражденията на редовите 

съветници за председатели и секретари. За нашата община – средно дневна 

ставка – около 24 лв. Какво –ще тръгнем от 24 и ще намаляваме, или ще 

тръгнем от 16 и ще увеличаваме. Три дни участва в работата на администрация, 

не получавам нищо.  Как ще се оценява? Не може ли да имаме работни карти и 

да се отбелязва кой какво е свършил? Сложно е. но има конфликт на интереси. 

Ще правим като Борово – по 30 заседания, всяка седмица по две. Преди имахме 

доста добре решение на въпроса – МРЗ, но сега? Знам защо е прието така – за да 

се спре спекулацията с парите. Да има ред. Да има минимално заплащане и 

оттам санкции при отсъствие. Преди се отнемаха 40 лв при отсъствие от 

заседание. Всеки да си направи сметката. 

 Б. Георгиев – в закона е записано така – заплащане на заседание. 

 А. Феим – няма как да се формулира. 50% от средната брутна работна 

заплата за администрацията.  

 Б. Георгиев – пак повтарям, че това е промяната в закона, влизаща от 

01.01.2008 година. Каквото и да правим, не може да се получават 

възнаграждения по-големи от 50% от средната брутна РЗ на общината. 

 А. Феим – правим по 8 заседания и готово. 

 Б. Георгиев – консултирах се с Бяла и Борово – там още не са приели 

правилника, но не мислят по различен начин.  

 Г-жа Банчева – мисля, че г-н Георгиев е прав. В Русе още няма ОбС, в 

Бяла мисля, че са приели правилника, но не знам точно как е за 

възнагражденията. 

 Е. Петров – законът не може да се променя. В Русе има заседания всеки 

петък и преди си докарваха заплати от по 800 лв. да изчакаме сега малко, да 

видим другите как са решили въпроса. На второто четене ще го решим. Да 

приемем отделна наредба за възнагражденията. 

 Б. Георгиев – до 19 декември трябва да решим, но правото е ваше. За 19 

трябва и временната комисия за Могилино да се събере и да излезе със 

становище. 
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 Е. Петров – всеки трябва внимателно да прочете правилника, за да може 

да вземе участие в разискванията.  

 О. Георгиев – трябва 100% да се придържаме към закона. И за отсъствията 

– трябва да се доказва документално основателната причина за отсъствие. 

 П. Петров – не съм казал да елиминираме закона, да не превишаваме 

правата си. 

 Св. Донев – до 19 има време, а и промени могат да се правят по всяко 

време. 

 Б. Георгиев – имахме среща с Гиньо Ганев в Русе. На тази среща ни се 

заостри вниманието за работа на общинските съвет близо до хората, до техните 

проблеми. Едно от нещата, което направихме в тази връзка е излъчването на 

запис от заседанията на ОбС, мислим и за директни излъчвания, но това ще 

стане по-нататък. Имам предложение за постоянните комисия към ОбС да бъдат 

от 5 до 9 члена, като се включват и външни лица – специалисти. Да се даде 

право на гражданите да участват в работата на съвета. Друго ново предложение 

– заседанията де се провеждат всяка втора работна сряда на месеца. Ако се 

налага извънредна – може винаги да се насрочи. Не знам дали е възможно да 

определим ден и час за работа на комисиите. Може да се помисли. Обнародване 

в регионален вестник на решенията от сесиите.  

 Кр. Кунев – имам предложение – заседанията да са всеки първи работен 

петък на месеца. 

 Б. Георгиев -  по предложенията на П. Петров – за сливане на двете точки 

14 с 21, зам председателите ще отпаднат. За санкциите – не сме го коментирали. 

Да бъде включено, винаги може да се наложи да си използва. Когато не се яви 

на заседание – не получава, но това не е санкция. Какво правим със санкциите? 

 О. Георгиев – писмено да бъде доказано отсъствието.  

 Е. Петров – щом не се яви, не получава. 

 А. Феим – как ще се докаже? 

 О. Георгиев – с документ. 

 Б. Георгиев – след приключване на разискванията на първото четене на 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, нека гласуваме.  

 След приключване на разискванията и проведено гласуване, със 17 гласа 

“за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№21 
 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА ОбС приема на първо четене 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

 По четвърта точка от дневния ред: Разни. 
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 Б. Георгиев – следващото заседание на общинския съвет ще бъде на 19 

декември и ще го проведем в с. Могилино. Имахме избрана комисия за 

становище по въпроса с ДДМУИ, работи ли тя, да не се изложим като отидем 

при хората.  

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

ИЯ/       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

       ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:_____________ 

           /Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


