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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 

 

№ 30 
 

 

Днес, 04 март 2009 година, в 15.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 13, започна тридесетото извънредно заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Енчо Стоянов Петров. 

   2. Красимир Кунев. 

 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: След насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството му са постъпили две докладни записки, 

които са тясно свързани с докладната по точка 3 от предварително обявения 

ред и които се налага да бъдат разгледани извънредно днес, с оглед сроковете 

за приемане на проектните предложения, а именно:  

1. Докладна записка с вх № 132/04.03.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Кандидатстване на Община Две 

могили по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

Референтен номер: BG161PO005/08/1.12/01/07, приоритетна ос 1 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., 

попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 

2 000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” С 

проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Две могили, област Русе”. 

2. Докладна записка с вх № 135/04.03.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Промяна предназначението на 
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земеделска земя в застроена територия за Градска пречиствателна станция за 

отпадни води с външен експлоатационен път.  

Предлагам тези Докладни да станат съответно точка 4 и 5 по дневния 

ред, а точка 4 – да стане точка 6.  

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. Предоставяне на етаж от сграда – публична общинска 

собственост за нуждите на “Център за настаняване от семеен тип” в град 

Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

  Вносител: Петър Петров – Общински съветник 

3. Изпълнение на проект “Предоставяне на консултативни услуги 

за изпълнение на проект “Подготовка на проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две 

могили, област Русе по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

помощ с референтен номер BG 161 PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна 

ос 1 на ОП “Околна среда”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Кандидатстване на Община Две могили по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: 

BG161PO005/08/1.12/01/07, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 

000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски 

агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 

до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” С 

проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Две могили, област Русе”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Промяна предназначението на земеделска земя в застроена 

територия за Градска пречиствателна станция за отпадни води с външен 

експлоатационен път.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Предоставяне на етаж от сграда – публична общинска собственост за 

нуждите на “Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

В допълнение Кмета на Общината каза: Мисля, че трябва да 

приветстваме този проект. Чрез създаването на “Центъра за настаняване от 

семеен тип”, ние ще разкрием още 11 работни места. Това ще бъде един плюс 

за нашата Община. 

 В разискванията по първа точка участие взеха: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Аз съм твърдо зад тази 

докладна записка, но мисълта ми е какво ще се случи с тези деца след 

навършването им на 18 години. Този път докладната е много по-подробна и 

описано всичко в нея. 

 2. Огнян Георгиев – Общински съветник: Миналия път, самата 

докладна не беше много ясна, но сега е много добре поднесена и става ясно 

какво ще правим оттук нататък. Аз гласувам “За”. 

  След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

Правилика за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 362 
 

1. Дава съгласие да бъде предоставен за изграждане на „Център за 

настаняване от семеен тип” част от имот – публична общинска собственост 

по Акт № 1097/15 актуализация от 02.09.2008 г. на Кмета на Община Две 

могили, област Русе, представляващ втория етаж от масивна двуетажна 

сграда с площ от 350 (триста и петдесет) квадратни метра, построена в 

дворно място от 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) квадратни метра, 

находящо се в град Две могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 16, 

представляващо урегулиран поземлен имот І – 733 (римско едно, тире, 

арабско седемстотин тридесет и три) в квартал 47 (четиридесет и седем) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: от двете 

страни – улица и имот ІІ – 733 (римско две, тире, арабско седемстотин 

тридесет и три) 

 2. Приема да поддържа втория етаж от сградата в състояние, 

подходящо да предоставяне на социалната услуга – „Център за настаняване 

от семеен тип” в съответствие със Закона за социалното подпомагане за 

период от 10 (десет) години след приключване на проекта. 

  3. Допълва Приоритет 1, т. 1 (Подобряване на социалната и здравната 

инфраструктура на общината) от Програмата за управление на Община Две 

могили 2007 – 2011 г., приета с Решение  № 131 по Протокол № 12/ 

23.05.2008 г., който се явява неразделна част от Общинския план развитие на 

Община Две могили, приет с Решение № 212 по  Протокол  № 27/05.07.2005 
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г, изм. с Решение № 245 по Протокол № 23/07.11.2008 г. на Общински съвет 

– Две могили с реализиране през 2009 г. на проект: Изграждане на „Център за 

настаняване от семеен тип” със съдействието на Агенцията за „Социално 

подпомагане” и с финасирането на УНИЦЕФ.  

4. Упълномощава кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров – 

Общински съветник:  

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

В разискванията по втора точка, взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Предлагам да 

го приемете сега на първо четене, а на следващото извънредно заседание на 

06.03.09 г. – на второ четене, за да мога да се запозная по добре с 

измененията, които ще трябва да се заложат в бюджета. 

След приключване разискванията по втора точка, Общинския 

съвет на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 

10, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1, от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 363 
 

1. Приема на първо четене Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  
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Изпълнение на проект “Предоставяне на консултативни услуги за 

изпълнение на проект “Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

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

Русе по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ с референтен 

номер BG 161 PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 на ОП “Околна 

среда”. 

В допълнение Кмета на Общината каза: С това решение ние 

променяме Общинския план за развитие, относно приоритетите, които са 

залегнати в Общината през 2005 година. Тогава средствата необходими за 

този проект са изчислени на 6 150 000 лв., а сега тази сума е нараснала на 

51 000 000 лева. Това налага да направим промяната в плана за развитие на 

Общината. 

 В разискванията по трета точка участие взеха: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Действително през 2005 

година, в плана е заложено 6 150 000 лева, но сега с това предложение ние го 

актуализираме, като залагаме сумата от 51 000 000 лева. Предлагам да 

подкрепим докладаната записка. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Решението, 

което ни се предлага не е пълно според мен. Трябва като първа точка да 

приемем промяна в наименованието на мярката, съответно – на 

необходимите средства за нея. И едва след това, да удостоверим, че този 

проект е наш приоритет. В основанията, посочените членове, също са много.  

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 38, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от 

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

ал. 2, т. 10 от Правилика за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 364 
 

1. Мярката „Изграждане на пречиствателна станция и канализация за 

отпадни води” да се промени в „Изграждане на пречиствателна станция, 

канализационна мрежа и ремонт на съществуваща водопроводна мрежа на 

територията на град Две могили” в Общинския план за Регионално развитие 

на Община Две могили. 

2. Средствата заделени в мярката да се променят от 6 150 000 лeва на 

51 000 000 лева, които ще бъдат осигурени от Фондове на ЕС и друга 

чуждестранна помощ.  

3. Удостоверява, че мярката “Изграждане на пречиствателна станция, 

канализационна мрежа и ремонт на съществуваща водопроводна мрежа на 

територията на град Две могили” (стр. 34) от Раздел “Подобряване стандарта 

на живот” (стр. 31) от Общинския план развитие на Община Две могили, 

приет с Решение № 212 по  Протокол  № 27/05.07.2005 г, изм. с Решение № 
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245 по Протокол № 23/07.11.2008 г. на Общински съвет – Две могили е 

залегнала в приоритетите му. 

 4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Кандидатстване на Община Две могили по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.12/ 

01/07, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени 

места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, 

Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” С проект “Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, област 

Русе”. 

 В допълнение Кмета каза: Същността на проекта е за кандидатстване 

на финансова помощ за изпълнение на проекта. Той включва изграждане на 

канализационна система, довеждащи колектори и обновяване на 

водопроводната мрежа. Стойността на целия проект е на стойност около 

47 000 000 лева. Средствата трябва да се вземат от фонд “Флаг”, където 

Общината може да участва, защото ние нямаме такава възможност за такава 

сума. Включваме се с идеен проект и в края на годината, ако бъдем одобрени 

можем да започнем. Утре проекта ще бъде занесен в срок в Министерството 

на “Околната среда”. И затова трябва да има и решение от Общинския съвет.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Подкрепям докладната 

записка. Хубавото е, че лихвите ще бъдат покрити от държавата. Предлагам 

да гласуваме.  

 След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и 12, чл. 27, ал. 3, 4 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 5 и 

10 от Правилика за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 365 
 

1. Приема кандидатстването на Община Две могили по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: 
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BG161PO005/08/1.12/01/07, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 

е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни 

ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” С проект “Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, 

област Русе” на стойност 46 771 444 (четиридесет и шест милиона 

седемстотин седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и четири)  

лева. 

 2. Декларира, своето съгласие за поемане на общински дълг и дава 

съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция 

за осигуряване на налични средства за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени, ако проектът бъде финансиран по ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.” за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” и на недопустимите разходи присъщи 

и необходими за проекта. 

 3. Дава своето съгласие за поемане на общински дълг и дава съгласие 

за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за 

финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по 

ОП “Околна среда 2007-2013 г.” за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” и на недопустимите разходи присъщи 

и необходими за проекта. 

 4. Възлага на Кмета на община Две могили да предприеме всички 

действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Две 

могили, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

Референтен номер: BG161PO005 /08/1.12/ 01/07, приоритетна ос 1 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., 

попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 

2 000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” С 

проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Две могили, област Русе” 
 

 Гласували 15 (петнадесет)съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Промяна предназначението на земеделска земя в застроена територия 

за Градска пречиствателна станция за отпадни води с външен 

експлоатационен път.  
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В допълнение Кмета каза: Състоя се експертен съвет, който разгледа 

три варианта за това къде да бъде изградена пречиствателната станция. 

Предложението ни е, тя да бъде в района около язовира. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 1 и 3 от 

Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с  чл. 21, 

ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилика за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 366 
 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението по 

реда на чл. 25, ал. 3, т. 1 Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, като 11 (единадесет декара) от имот № 000133 (сто 

тридесет и три), целия с площ от 169.589 (сто шестдесет и девет декара 

петстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно одобрения със 

Заповед № 94/04.03.2009 г. на Кмета на Община Две могили ПУП, с начин на 

трайно ползване: пасища,мера, категория на земя при неполивни условия: 

шеста, четвърта и трета в землището на град Две могили, ЕКТТЕ № 20184, 

актуван с АОС № 1361/12.01.2009 г. на Кмета на Община Две могили, при 

спазване на специалните закони. 

2. Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години.  

 3. Упълномощава  Кмета на община Две могили да предприеме всички 

действия,за идпълнение решението на Общински съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка: Изказвания, питания, становища и предложения не 

бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на тридесетото извънредно заседание 

на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


