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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 

 

№ 31 
 

 

Днес, 06 март 2009 година, в 15.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 13, започна тридесет и първото извънредно заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински 

съветника. 

 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: На предишното заседание на Общинския 

съвет, проведено на 04.03.2009 г., решихме Правилника за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация да бъде разгледан на второ четене днес, като трета точка от 

дневния ред. Освен това, след насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството ни постъпи Докладна записка с вх № 138/ 

05.03.2009 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили, относно: 

Обезщетение с финансови средства Сдружението на животновъдите от село 

Помен, община Две могили, във връзка с общинските мери и пасища, която 

се налага да бъде разгледана извънредно днес.   

Предлагам тази Докладна да стане съответно точка 4 от дневния ред, а 

точка 3 – да стане точка 5.  

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. Приемане на бюджета за 2009 година.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Върнато за ново обсъждане на Нредба № 12 за изменение и 

допълнение на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа на 

mailto:e-mail@&dve
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Община Две могили – Решение № 346 по Протокол № 28/09.02.2009  

година.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет Две 

могили 

3. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ 

четене. 

  Вносител: Петър Петров – Общински съветник 

4. Обезщетение с финансови средства Сдружението на 

животновъдите от село Помен, община Две могили, във връзка с 

общинските мери и пасища. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Приемане на бюджета за 2009 година.  

В допълнение Кмета на Общината каза: Имаше организирано 

обществено обсъждане на бюджета. Отделно организирахме неговото 

обсъждане с кметовете по населени места. На тази среща присъстваха и част 

от общинските съветници. За другата част, също организирахме представяне 

и обсъждане му. Препоръките които направихте, залегнаха в бюджета. Искам 

да изкажа благодарност на екипа от общинска администрация, който работи 

по него. В условията на икономическа криза, трябва да направим всичко 

възможно, за да се вместим в бюджета. След шест месеца, ще видим какви 

корекции можем да направим по него, ако е необходимо, разбира се.  

 В разискванията по първа точка участие взеха: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Бюджета е пестелив и е 

съобразен с по – голяма събираемост. Имам две предложения. Първото – т. 

14.1 да се допълни преди точката със следния текст: “които не са определени 

с закон”. Второто – да се даде думата на двете директорки на училищата 

Баниска и Две могили, които присъстват на днешното заседание.   

 2. Ахмед Феим – Общински съветник: Най – важният документ за  

Общината е приемането на бюджета. Мисля, че приемаме бюджета толкова 

бързо, че нямах време да го разгледам подробно.Трябваше всички комисии 

по отделно да се запознаем с него. Смятам, че ще го приемем малко на 

тъмно. Ръководството трябваше да се срещте и с медицинските 

представители, тъй като и аз съм такъв за дадем някои препоръки, които 

също да се залегнат в бюджета. Болницата е пред срутване. Здравните 

работници са с най – ниските заплати, за което не ми е ясно на каква база се 

определят те.Трябва да се съобразяваме с всички при съставяне на бюджета. 
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Предлагам следващия път да имаме повече време за разглеждане на бюджета 

и всички временни комисии да са запознати с него.  

 3. Енчо Петров – Общински съветник: Според мен бюджета е 

балансиран добре.Отговаря на нуждите на нашата Община. Един бюджет 

никога не може да бъде пълен. Направен е добре и ще гласувам “За” 

приемането му. Призовавам всички съветници да гласуват, защото един 

бюджет се прави много трудно.  

 4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Бюджета беше 

внесен в Общински съвет и тези съветници, които искаха да се запознаят 

обстойно с него, можеха да го направят. Направихме две обсъждания, 

отделно от общественото обсъждане. Който от вас е проявил интерес, се е 

запознал с бюджета. Комисията по “Бюджет и финанси” ме покани на 

нейното заседание и говорихме надълго и нашироко за бюджета. Относно 

питането на г-н Феим за заплатите на здравните служители, ще кажа, че те се 

определят по стандарт. Спрямо поликлиниката готвим проект. Този бюджет, 

обаче пак ще отбележа, се направи много по-трудно, отколкото миналата 

година. 

 5. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия по “Бюджет 

и финанси” няколко пъти разглежда бюджета. Имахме недоразумения, които 

бяха изгладени. Комисията имаме решение, че приемаме бюджета и след 

шест месеца можем да направим изменения. Дано да изпълним приходите. 

Дълга на Общината ще се увеличава, особено като започнем прокарването на 

канализацията. Бюджета е добре направен и предлагам да го приемем.  

 6. Венета Димитрова – Директор на ОУ “Христо Ботев” село 

Баниска: Видно е, че първостепенния разпоредител е Кмета на Общината. А 

аз се явявам като второстепенен такъв. Завършихме годината с преходен 

остатък, но се оказа, че в Общината той е отчетен на нула. Не искам 

конфронтация с общината. Според мен бюджета на училището трябваше да 

бъде изготвен от мен, а не да ми се налага. Надявам се Кмета да ни даде 

полагащите се 22 000 лв. Аз като директор знам най-добре от какво има 

нужда училището. Не съм съгласна, да имаме отпуснати пари, а да се оказва, 

че не мога да ги разпределям самостоятелно 

 7. Елка Цанева – Директор на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 

град Две могили: В ситуация съм на мениджър, който не може да управлява 

бюджета на училището. Бюджета който разглеждате е изготвен от г-н кмета, 

а не от нас. Надявахме се и нашата дума да беше чута. Разбрах, че на сесия 

сте обсъждали и гласували 20 000 лева от преходния ни участък да отиде за  

поевтиняването храната на учениците. Лошото е в това, че аз не бях 

уведомена и попитана дали съм съгласна. По принцип ние съществуваме 

само заради тия деца, но смятам че тези пари, трябваше да бъдат от бюджета 

за тази година, а не от преходния остатък. Дори с това поевтиняване от 25% 

по-бедните деца не могат да си позволят да се хранят в стола. Всичко това е 

фарс. 

 8. Красимир Кунев – Общински съветник: Мисля, че беше правилно 

да се чуе мнението на директорките на училищата. Явно, че има действия, 

които са надхвърлили правомощията ни.  Предлагам за в бъдеще да не се 
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правят такива грешки и да има по – сериозен контрол за изразходването на 

средствата. 

 9. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Имаме 

разминаване с училищата. За нас децата трябва да са на първо място, а не 

възнагражденията на учителите. След закриване на училищата тези пари бяха 

дадени за подобряване условията в училищната мрежа, а не единствено за 

възнаграждения на учителите. Ние не ощетяваме вас учителите. За мен е 

важно да се нахрани един ученик, отколкото едно допълнително 

възнаграждение на един учител. Не бях виждал един учител да разсъждава 

толкова консуматорски. Не съм съгласен с учителите и никога няма да съм. 

От други населени места искат да идват да учат в нашето училище, защото 

имаме много добри условия и ги предоставяме. Децата носят стойността на 

стандарта на училищата. Вие сте избрани да защитавате интересите на 

училищата и на децата. Нещата не стават по вестници, както вие постъпихте. 

Никой не обича да бъде притискан. 

 10. Светлозар Донев – Общински съветник: Съгласен съм с някои от 

нещата. Не е правилно да се общува чрез вестниците. Призовавам 

съветниците да приемат бюджет. Аз лично ще гласувам с особено мнение. 

 11. Пламен Лашев – Общински съветник: Всички тези приказки, 

трябваше да станат в комисиите. Призовавам бюджета да се гласува както е. 

 12. Петър Петров – Общински съветник: Този преходен остатък не е 

заложен през 2008 година. Стигнахме до мнение с Кмета, че то трябва да се 

даде като дофинасиране. 

  След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 367 
 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за ортанизацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и във връзка с § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. 

разпределя преходния остатък от 2008 г., както следва: 
 

1.1. Местни дейности 69 447 

1.1.1. Средства по СБ-5  60 822 

1.1.2. Целеви средства за зимно снегопочистване 8 625 
 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

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

ортанизацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., ПМС № 27/2009 г. и Наредба № 6 за 

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

общината, Общински съвет Две могили: 
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1. Приема бюджета за 2009 г, както следва: 
 

1. По прихода в размер на: (Приложение 1) 5 312 468 

1.1. Приходи от държавни трансфери, в т.ч. 2 810 747 

1.1.1 Обща допълваща субсидия 2 780 747 

1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 

на делегирани от  държавата дейности 

30 000 

1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 501 721 

1.2.1 Данъчни приходи 293 500 

1.2.2 Неданъчни приходи 1 457 400 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия 626 000 

1.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 

33 200 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности 

284 300 

1.2.7 Операции с финансови активи – 178 900 

1.2.8 Друго финансиране – 83 226    

1.2.9 Преходен остатък от 2008 г. 69 447 

   

1.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

(Приложение 2 и 3) 

 

5 312 468 

1.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 810 747 

1.3.2 Разходи за местни дейности 1 936 401 

1.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с 

общински приходи 

 

565 320 

1.4. Инвестиционна програма (Приложение 4)  

1.5. Размер на просрочените задължения от 2008 г., които 

ще бъдат разплатени от бюджета за 2009 г. 

(Приложение 7) 

1 909 

1.6. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през бюджетната година. (Приложение 7) 

111 527 

 

2. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и други, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

(лева) 

1. Читалище- Две могили 38 502 

2. Читалище- Батишница 6 417 

3. Читалище- Бъзовец 6 417 

4. Читалище- Баниска 6 417 

5. Читалище- Помен 6 417 

6. Читалище- Чилнов 6 417 

7. Читалище- Могилино 6 417 
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8. Читалище- Острица 6 417 

9. Читалище- Кацелово 6 417 

10. Читалище- К. Върбовка 6 417 

11. Читалище- Широково 6 417 

12. Финансиране на футболен клуб 36 000 

13. Финансиране на тенис клуб 3 000 

 Всичко: 153 080 
 

3. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

3.1. Максимален размер на новия общински 

дълг за 2009 

3 060 000 

3.2. Максимален лазмер на общински гаранции, 

които ще бъдат издадени през 2009 г. 

82 000 

3.3 Максималния размер на общинския дълг и 

общинските гаранции към края на 2009 г. 

3 176 721 

 

4. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
 

4.1. Социално-битови разходи в процент от от 

начислените трудови възнаграждения. 

3 % 

4.2. Лимит за представителни разходи 15800 

 - кмет 12000 

 - председател на Общински съвет 3800 

4.3. Размер на режийните разноски за 

ученическо столово хранене 

25 % 

от стойността на едни 

храноден 
 

5. С цел подпомагане дейността на Местната комисия за борба 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни приема лимит за 

разход на гориво в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” 

месечно              100 

лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски /приложение 5.1. и 5.2./. 

7. Определя числеността на персонала и средните брутни работни 

заплати от 01.01.2009 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 54 440 432 

Отбрана и сигурност 8 33 365 

Здравеопазване 11 60 568 

Соц.осигуряване,подпомагане и грижи 42 179 820 

Местни дейности   

Общинска администрация 16 73 304 
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Отбрана 9 33 700 

О Д К 5,5 33 044 

Детска ясла 0,5 2 100 

Чистота 11 49 266 

Обреден дом 3 13 098 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 7 728 

Други дейности по икономиката 4 21 560 

   

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” 

16 70 676 

  

8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в 

съответствие с Приложение № 9 към § 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. 

(Приложение 6). 

9. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено 

хранене” за 2009 г съгласно приложение 8. 

10. Целодневните детски градини на територията на общината от 

01.01.2009 г. прилагат системата на делегираните бюджети. 

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

12. Текущото предоставяне на средствата за делегираните от държавата 

дейности се извършва в размер на 90 % от определените по бюджета суми. В 

училищата и детските градини, които са на делегирани бюджети, ежемесечно 

се предоставят по 1/3 от планираните за тримесечието субсидии. 

13. Община Две могили периодично разпределя постъпилите собствени 

средства, като спазва следните приоритети: 

13.1. Заплати и осигурителни плащания. 

13.2. Хранителни продукти. 

13.3. Разходи за ел.енергия, вода и телефони. 

13.4. Други разходи. 

13.5. Субсидии за организации с нестопанска цел. 

14. Възлага на кмета на общината: 

14.1. Да определи конкретните права и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са определени 

със закон. 

14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации 

и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и 

контрол. 

14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране 

на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавен 

трансфер на данък върху доходите на физически лица. 

14.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 

на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 

съответствие с волята на дарителя, донора. 



 8 

14.5. Да предлага на общински съвет след 30 юни да се прехвърлят 

средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните дейности, с 

изключение на дейностите по функция «Образование» и «Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи» при условия, че нямат просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

 15. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя 

следните правомощия на кмета: 

15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата 

за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от 

държавата дейности. 

15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 

една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, 

без да изменя общия й размер в частта за местни дейности. 

15.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на 

ЕС,но национални програми и други източници за реализиране на годишните 

цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие. 

15.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиранена общински програми и проекти. 

15.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 

реализиране на определените годишни цели на общината. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет Две могили:  

Върнато за ново обсъждане на Наредба № 12 за изменение и 

допълнение на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа на Община 

Две могили – Решение № 346 по Протокол № 28/09.02.2009 година.  

В разискванията по втора точка, взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Тази Наредба 

не трябва да се отменя. Всеки ден кметове по населените места ми се 

обаждат за нарушения по инфраструктурата, която се руши. Затова хората, 

които я рушат, трябва да си плащат. Инфраструктурата не е пригодена за 

много тежки товари и тук става въпрос за много сериозно нещо. Трябва да 

има санкции. Държавата не се грижи за инфраструктурата и затова трябва 

ние да се грижим. Тия 10 000 лева са като депозит, който ще се върне, а не са 

такса, както някой хора мислят. Аз съм на мнение Наредбата да отиде на съд 

и той да реши.   

2. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Нормативна уредба” се събра и разгледа докладната записка и предлага ал. 1  
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от чл. 26  да остане. Струва ми се, че ако се отиде на съд нещата много ще се 

забавят. Затова по – добре би било да намерим някаква законова форма. 

3. Петър Петров – Общински съветник: Тези неща са много сложни. 

Вината изцяло е на държавните лесничейства. Трябва да си пазим 

имуществото. Нека да отменим т. 2 от ал. 2 на чл. 26 от Наредбата, тъй като 

там се говори за такси, а ние нямаме право да събираме такива. 

След приключване разискванията по втора точка, Общинския 

съвет на основание чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за 

администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, 

предложение 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 6, 

предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 368 
 

1. Отменя  точка 2 на чл. 26, ал. 2 на Наредба № 12 за управление на 

пътната мрежа на Община Две могили, област Русе, изменена и допълнена с 

Решения № 340 и № 346 по Протокол 28 от 09.02.2009 г. 

2. В останалата си част, потвърждава решенията си. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета 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 – второ четене. 

 В разискванията по трета точка участие взеха: 

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

130 да придобие следния вид: 

Чл. 130. (1) Общинският съветник получава възнаграждение за: 

1. подготовка за участие в заседание на общинския съвет, постоянна 

или временна комисия или извършване на други действия, изрично 

неупоменати, но тясно свързани с работата му, което е в размер на 40 

(четиридесет) % от минималната работна заплата за страната и се изплаща 

ежемесечно на всеки съветник, с изключение на председателя на съвета. 

2. участие в заседанията на общинския съвет, което е в размер на 20 

(двадесет) % от минималната работна заплата за страната. 

3. участие в заседанията на постоянна или временна комисия, което е в 

размер на 15 (петнадесет) % от минималната работна заплата за страната. 
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(2) Ако през месеца общинския съветник не участва в заседание на 

общинския съвет, на постоянна или временна комисия, предвиденото 

възнаграждение по ал. 1, т. 1 се намалява, както следва с: 

1. 20 (двадесет) % – за неучастие в заседание на общинския съвет.  

2. 15 (петнадесет) % – за неучастие в заседание на постоянна или 

временна комисия.  

(3) За изпълнение на задълженията си по ал. 1, за един месец, 

общинския съветник може да получи възнаграждение до 60 (шестдесет) % от 

средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния 

месец от предходното тримесечие.  

(4) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, 

общинския съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за 

трудов стаж. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник: Предлагам на общинските 

съветници да гласуват на второ четене Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и 

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 

№ 369 
 

1. Приема на второ четене, считано от 01.03.2009 г. Правилник за 

изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

2. Отменя свое Решение № 308 по Протокол № 26 от 23.01.2009 г., с 

което бе избрана Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликти на 

интереси. 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 
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Обезщетение с финансови средства Сдружението на животновъдите от 

село Помен, община Две могили, във връзка с общинските мери и пасища. 

 В допълнение Кмета каза: Общината получи 301 000 лева за 

пасищата и мерите. Санкцията ни е в размер на 9 000 лева. Всички кметове 

по населени места са уведомени да направят списък, където има 

захраставяване. До 31.03. 2009 година ще актуализираме всички тези пасища 

и мери и ще направим снимка на тези, които отговарят на разплащателната 

каса.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Велко Иванов – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Земеделие” разгледа докладната записка. Смятам, че за напред трябва има 

контрол над звеното, което поддържа тези пасища и мери.  

2. Вели Велиев – Кмет село Помен: Разясненията на Кмета бяха 

обстойни спрямо докладната записка и всичко е така, както той казва. Има 

разминаване в декарите. Призовавам Общинския съвет да гласуват и хората 

да могат да си получат субсидиите. 

 След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

съвет на основание с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 

№ 370 
 

1. Дава съгласие животновъдите от село Помен заявили желание да 

ползват общински мери и пасища да бъдат обезщетени от общината с 

безвъзмедна финансова помощ върху определената за действително годна за 

подпомагане площ – 615,80 дка в размер на 5 лв./дка или общо 3079 лева. 

2. Разпределянето на сумата по т.1 между отделните животновъди на 

сдружението да се извърши съгласно решение на събранието провело се на 

основание т.6 от Решение № 100 взето на заседание на Общински съвет Две 

могили с протокол № 10/28.03.2008г. 

3. Средствата да се осигурят от внесените такси за ползване на 

общинските мери и пасища. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за ипълнение на решението. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет)съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка: Изказвания, питания, становища и предложения не 

бяха направени. 
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Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на тридесет и първо извънредно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

     

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


