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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 
 

№ 32 
 

Днес, 20 март 2009 година, в 12.30 часа, в сградата на Община Две 

могили, в новооткритата зала № 9, започна тридесет и второто редовно 

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. Велко Иванов Иванов. 

   2. Йордан Георгиев Великов 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Кмета на Общината, г-жа Иваничка 

Банчева – представител на Областния управител на област Русе, Кметове на 

Кметства и граждани от Общината.   

Байчо Георгиев обяви: Колеги, след насрочване на настоящото 

заседание на Общинския съвет, в деловодството му постъпиха две докладни, 

които се налага да бъде разгледани извънредно днес, а именно: 

1. Докладна записка с вх. № 166/19.03.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Включване в Общинския план за 

регионално развитие към приоритет 1 “Подобряване стандарта на живот” 

нова мярка “Изграждане на спортна зала” в град Две могили. 

2. Докладна записка с вх № 165/19.03.2009 г. от Драгомир Дамянов – 

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

могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 – Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони 

Предлагам тези Докладни да станат съответно точка т. 17 и 18 по 

дневния ред, а т. 17 – да стане т. 19.  

Осен това, в две от Докладните, които касаят приемане на  изменение и 

допълнение на Наредби № 2 и № 16 се предлага те да бъдат разгледани на 

второ четене в днешното заседание, разбира се, ако не бъдат направени 

съществени предложения за промени в тях. Но за това ще стане ясно, след 

като ги разгледаме на първо четене. После ще решаваме какво ще правим с 

тях.    
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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 Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили през 2008 година. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

2. Изплатени командировъчни пари на кмета на общината. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Приемане на Тарифа за таксите, които се събират за специално 

ползване на местните общински пътища на територията на община Две 

могили, област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на Мирослав Ангелов Сидеров, живеещ в град Две 

могили на улица „Люлин” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Александър Мирославов Сидеров, роден на 

08.01.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на Ферихан Ниязиева Сюлейманова, живееща в град 

Две могили на улица „Чаталджа” № 15 на еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете – Емре Сунай Сюлейманов, роден на 02.06.2008 

г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово на улица „Детелина” № 12 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Мерт Ахмедов Мехмедов, роден на 29.02.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

8. Отчет за състоянието на престъпността и опазване на 

обществения ред на територията на Община Две могили.  

Вносител: Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – град Две 

могили. 

 9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост от 

Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските 

дружества на Община Две могили, област Русе – първо и второ четене. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Слави Славов 

Ангелов, живеещ в село Кацелово, на улица “Калиакра” № 12.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Цонкова 

Харизанова, живееща в град Две могили, на улица “Драва”№ 7.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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12. Обявяване на конкурс за избор на управител на “Черни Лом” – 

ЕООД град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Приемане на общинска стратегия за управлението и 

разпореждането с общинска собственост в община Две могили за 

периода 2008 – 2011 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за 

опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците, 

като част от нея и Общинската стратегия на община Две могили, област 

Русе. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Приемане годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

2 за търговската дейност в Община Две могили, област Русе – първо и 

второ четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Включване в Общинския план за регионално развитие към 

приоритет 1 “Подобряване стандарта на живот” нова мярка 

“Изграждане на спортна зала” в град Две могили.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

18. Кандидатстване на Община Две могили по Програма за 

развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили през 2008 година. 

 Разискванията по първа точка нямаше. 

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

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 371 
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1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили през 2008 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили през 2008 година. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Изплатени командировъчни пари на кмета на общината. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка, Общинския съвет на основание чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС №72/3.12.1986 

г., обн., ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г...изм. бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 

01.01.2008 г. във връзка с 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 Общински съвет Две 

могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 372 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за четвъртото 

тримесечие на 2008 година на кмета на общината – Драгомир Дамянов 

Драганов в размер на 347,92 лв. както следва: 
 

- РКО №1431/07.10.08 г.       20,00 лв. 

- РКО №1608/10.11.08 г.      60,00 лв. 

- РКО №1738/02.12.08 г.    140,00 лв. 

- РКО №1742/04.12.08 г.      23,96 лв. 

- РКО №1743/04.12.08 г.      23,96 лв. 

- РКО №1796/12.12.08 г.      20,00 лв. 

- РКО №1797/12.12.08 г.      20,00 лв. 

- РКО №1822/18.12.08 г.      20,00 лв. 

- РКО №1888/23.12.08 г.      20,00 лв. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  
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Приемане на Тарифа за таксите, които се събират за специално 

ползване на местните общински пътища на територията на община Две 

могили, област Русе. 

 В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Нормативна уредба” разгледа докладната записка. Становището ни е, че 

тази тарифа е съобразена със  закона за пътищата и другите нормативни 

актове към него. Дадени са нагледно всички общински пътища, за ползването 

на които имаме право да събираме такса. Предлагам на общинския съвет да 

гласува.  

2. Красимир Кунев – Общински съветник: Аз също съм съгласен с 

тарифата и нямам забележки. Само искам да знам как ще се предвидят 

нещата в населените места след като минат тия тежкотоварни машини.  

3. Йордан Калицов – кмет на село Каран Върбовка: Най – големите 

нарушения правят хората от дърводобива. Те не спазват никакви правила и 

наредби. Разрушават ни пътищата и няма никакви последствия за тях. 

4. Енчо Петров – Общински съветник: Нещата са много сложни и 

може би няма да можем да ги спрем. Трябва да се измисли закон, с който да 

се предотвратят нарушенията и разрухата на пътищата ни. По принцип 

пълното спиране на нарушенията няма спре, но трябва да поне да намалеят. 

5. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Този въпрос 

стои на вниманието на много общински ръководства. Ние се лутаме от 

единия в другия закон. Надявам се да защитим интересите си. Затова след 

като се руши пътната мрежа, тезе които са го направили, трябва да си платят 

за това. Имаме много сигнали и от кооперациите, че им се нарушават 

площите. Тази Наредба ни беше върната от областния управител. Вие 

направихте промени в нея на предното заседание на съвета. Има образувано в 

момента дело срещу наредбата, което ще се гледа на 01.04.2009 г. в 

Административен съд – Русе. Каквото и да реши съда, ние трябва да защитим 

нашата позия. Мисля, че позхождаме правилно и, че не е безмислено, това 

което правим. Не трябва да стоим с кръстени ръце. 

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 18, ал. 3, т. 2  от Закона за пътищата и чл. 18, ал. 5 

от Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в община Две могили, 

област Русе, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 373 
 

1. Приема Тарифа за таксите, които се  събират за специалното 

ползване на местните общински пътища на територията на Община Две 

могили, област Русе. Същата влиза в сила от 23.03.2009 г. 
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Приложение: Тарифа за таксите, които могат да се  събират за 

специалното ползване на местните общински пътища на територията на 

Община Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на Мирослав Ангелов Сидеров, живеещ в град Две могили 

на улица „Люлин” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Александър Мирославов Сидеров, роден на 08.01.2009 г. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Докладната записка и 

следващите две, които следват да бъдат разгледани са обсъждани от двете 

комисии по “Бюджет и финанси” и “Здравеопазване” и сме излезли със 

становище да се отпуснат помощите. И в трите докладни става въпрос за 

отпускане на помощ за новородени деца, при което по 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, която имаме трябва да им се отпусне. Различното е в 

размера на тази помощ. При Мирослав, тя трябва да е в размер на 50 % от 

полагащата му се, тъй като съпругата е с адресна регистрация в град Русе, на 

Ферихан – трябва да приложим Наредбата, която действаше за миналата 

година. Затова предлагам направо да гласуваме без да обсъждаме.  

 След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

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, 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 

№ 374 
 

1. Отпуска на Мирослав Ангелов Сидеров с ЕГН 7806155341, живеещ в 

град Две могили, на улица „Люлин” № 3 еднократна финансова помощ в 
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размер на 75 (седемдесет и пет) лева за раждане на първо дете – Александър 

Мирославов Сидеров, роден на 08.01.2009 г., тъй като майката Ралица 

Тодорова Сидерова с ЕГН 7802155359 има постоянен и настоящ адрес в град 

Русе, улица “Димчо Дебелянов” № 1.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет)съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на Ферихан Ниязиева Сюлейманова, живееща в град Две 

могили на улица „Чаталджа” № 15 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Емре Сунай Сюлейманов, роден на 02.06.2008 г. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският 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 

№ 375 
 

1. Отпуска на Ферихан Ниязиева Сюлейманова с ЕГН 8810035292, 

живееща в град Две могили, на улица „Чаталджа” № 15 еднократна 

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

Сунай Сюлейманова, роден на 02.06.2008 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шест точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  
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Отпускане на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село Кацелово 

на улица „Детелина” № 12 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Мерт Ахмедов Мехмедов, роден на 29.01.2009 г. 

 Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шест точка, Общинският 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, 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 

№ 376 
 

 1. Отпуска на Ширин Ефраимова Мехмедова с ЕГН 8705045414, 

живееща в село Кацелово, на улица „Детелина” № 12 еднократна финансова 

помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на първо дете – Мерт 

Ахмедов Мехмедов, роден на 29.02.2009 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината.  

 В разисквания по седма точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Относно постановление № 

46 от държавен вестник, решението е законосъобразно и общинските 

съветници можем да приемем такова решение. 

 2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: Съгласен съм с г-н 

Петров, че е нормално да се увеличи заплатата на кмета на Общината. Но 

мисля, че и работата на местните кметове на кметства не е малка и затова 

смятам, че и тяхните трябва да се увеличат. 

След приключване разискванията по седма точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 2, т. 4 от ПМС № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите 

в бюджетните организации и дейности, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 
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27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 377 
 

 1. Изменя, считано от 01.01.2009 г. основната месечна заплата на Кмета 

на Община Две могили от 1 262 (хиляда двеста шестдесет и два) лева на 

1 462 (хиляда четиристотин шестдесет и два) лева.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 0101 “Заплати по 

трудови правоотношения. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Станчо Барбуков -  

Началник на РУ на МВР – град Две могили.:  

Отчет за състоянието на престъпността и опазване на обществения ред 

на територията на Община Две могили.  

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Петър Петров – Общински съветник: Напълно съм удовлетворен 

от отчета на г-н Ковачев, с който се дава пълна картина за състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на нашата 

Община. Имам само една забележка, че в пет населени места няма 

полицейско присъствие и трябва да се реши този проблем. 

2. Даниел Ковачев – Главен инспеткор в РПУ – Две могили: Ние 

сме голямо ведомство, но нямаме гъвкавост. Някои неща не зависят от 

закона. Ще бъде добре да се подобри комуникирането между полицията и 

общината. 

3. Иван Вълков – кмет село Широково: До тук съзирам само една 

констатация. По важното е как ще променим това полицейското присъствие 

по населените места?  

4. Даниел Ковачев – Главен инспеткор в РПУ – Две могили: 

Създаването на мобилни екипи изцяло ще промени нещата и сме започнали 

интензивно работа в това отношение. 

5. Ганчо Бобев – кмет село Чилнов: При нас също няма полицейско 

присъствие. И съм много разочаровам от това нещо. 

6. Велико Стефанов – Общински съветник: Мисля, че познавам 

полицейската работа добре, тъй като съм я работил. По отношение на 

липсата на полицай по населените места причината е, че има проблеми с 

кадровото попълване. Спрямо село Чилнов там никога не е имало по щат 

полицай. Наистина полицейското присъствие в населените места е много 

слабо. Но след създаването на общинското звено “КООРС”, нещата се 
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подобряват. При съвместната работа с полицията ще има по добри резултати 

и спокойствие на хората. Трудна е връзката с районното управление, защото 

хората не знаят на кого да се обадят. Смятам, че трябва по-често полицейско 

присъствие в населените места. По моя преценка полицията не може да се 

справи сама и затова ще и трябва помощ, а именно съвместната работа с 

“КООРС”. 

7. Красимир Кунев – Общински съветник: По отношение на 

справката нямам никакви забележки. Един въпрос – Имали ли сте съвместна 

работа с общинското звено “КООРС”? 

8. Даниел Ковачев – Главен инспеткор в РПУ – Две могили: 

Взаимодействието с “КООРС” за съжаление няма определена плановост. 

Предвид дейността на полицията не можем да предложим определен такъв 

модел. Но имаме една добре свършена работа в село Каран Върбовка 

съместно с общинското звено и полицейския инспектор. Би било добре да се 

направи общ график с “КООРС”. 

9. Красимир Кунев – Общински съветник: От вашия отговор 

разбрах, че малко или много очаквате помощ в Общината. Тогава да се 

изготвят такива графици. 

10. Велико Стефанов – Общински съветник: Ако някой мисли, че 

“КООРС” без полицейско присъствие ще свърши работа няма да стане. 

Затова винаги трябва да има по един полицай към “КООРС”. 

11. Драгомир Дамянов – Кмет Община Две могили: Да благодарим 

на г-н Ковачев за изнесената информация. Има неща които допълнително 

трябва да се коментират. Но там където има полицейско присъствие трябва 

да се засили, тъй като се получава една неангажираност от полицейското 

управление. Има хора, които правят много нарушения и полицаите не вземат 

отношение. Например хората си изхвърлят боклуците където не трябва, газят 

и рушат спортните площадки и градинки. Трябва да има някакви навици, да 

се знае, че не трябва да се прави така. Трябва да съхраняваме тия неща. Също 

така паркирането на моторни превозни средства в зелените площи при което 

на полицаите не им прави впечатление. Нека се направят приемни в 

населените места и хората да знаят на кого да се обадят , а не да се обаждат 

на кмета. 

След приключване разискванията по осма точка, Общинският 

съвет, 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 378 
 

1. Приема Справка за състоянието на престъпността и опазването на 

обществения ред на територията на Община Две могили през 2008 година.  

Приложение: Справка за състоянието на престъпността и опазването 

на обществения ред на територията на Община Две могили през 2008 година.  
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред Байчо Георгиев – Председател на 

Общински съвет:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост от Община Две 

могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 

Община Две могили, област Русе – първо четене. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

“Нормативна уредба” разгледа докладната записка и смята, че наредбата 

става по пълна и съобразена с законите. Предлагам да се приеме. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет Община Две могили: Искам да направя 

само едно предложение: Чл. 50а, ал. 2 да придобие следния вид: 

Председателят и членовете на комисията се назначават със заповед на Кмета 

на Общината.  

След приключване разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, на основание 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, чл. 99 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 379 
 

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

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик 

от Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските 

дружества на община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две 

могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 

община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 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 Слави Славов Ангелов, 

живеещ в село Кацелово, на улица “Калиакра” № 12.   

В разисквания по десета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Това са хора, които се нуждаят 

от тия средства. Затова предлагам да подкрепим направеното предложение.  
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След приключване разискванията 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 

№ 380 
 

 1. Отпуска на Слави Славов Андреев с ЕГН  6406185484, живеещ в 

село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5  еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева. 

  2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвал отпуснатите му 

средства. В случай, че не представи такива, следва да възстанови отпуснатите 

средства. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Цонкова 

Харизанова, живееща в град Две могили, на улица “Драва”№ 7.  

 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 381 
 

1. Отпуска на Пенка Цонкова Харизанова с ЕГН 3310207619, живееща 

в град Две могили, на улица „Драва № 7, еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева. 

  2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвала отпуснатите и 

средства. В случай, че не представи такива, следва да възстанови отпуснатите 

средства. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили: 

Обявяване на конкурс за избор на управител на “Черни Лом” – ЕООД 

град Две могили. 

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие:  

 1. Красимир Кунев – Общински съветник: Имам едно предложение 

по точка 1 от докладната записка за изискванията на кандидата да не е 

определено точно каква магистратура се изисква, а да пише само “висше -

магистър”.  

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: С това 

изискване сме имали предвид предмета на дейност на тази фирма. Изисква се 

познание по определената област. 

 3. Красимир Кунев – Общински съветник: Да се даде по – широк 

спектър и да се види какви кандидати ще се явят. 

 4. Светлозар Донев – Общински съветник: Според мен критериите 

са нормални и заставам плътно зад тях както са дадени. 

 5. Огнян Георгиев – Общински съветник: Предлагам изискването от 

5 години трудов стаж да се намали на по – малко стаж. 

 6. Петър Петров – Общински съветник: Критериите са направени 

добре и предлагам да се приемат такива, каквито са ни предложени. 

След приключване разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 

4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3 ал. 2 т. 3 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и чл. 50, ал. 2 и ал. 4 и чл. 50а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 

16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост от 

Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските 

дружества на Община Две могили, област Русе, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 382 
 

 1. Обявява конкурс за избор на управител на „Черни Лом 2008” ЕООД 

– гр. Две могили, както следва:  

а/ Критерии за избор на кандидат:  

 • Образование – висше – магистър по икономика, право, инженер; 

• Трудов стаж – не по-малко от 5 години;  

• Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3 

години; 

• отлична компютърна грамотност; 

• владеене на чужд език; 

 б/ Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17:00 

часа на 30.04.2009 г. в деловодството на община Две могили.  

в/ Комисията по провеждане на конкурса да е от 5 члена в състав в 

състав: 3 общински съветника, двама служители от общинска администрация 

и двама резервни членове. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осигури организационното 

провеждане на конкурса.  
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на общинска стратегия за управлението и разпореждането с 

общинска собственост в община Две могили за периода 2008 – 2011 година. 

 В допълнение Кмета каза: Главните акценти са общинската 

собственост. Това са сериозните неща в стратегията. Дава реална картина за 

управлението и разпореждането на общинската собственост. Трябва да си 

знаем собствеността. 

 В разискванията тринадесета точка взеха участие:  

 1. Петър Петров – Общински съветник: Стратегията е много добре 

написана и по – подробно. В стратегията са поставени целите и методите за 

постигане на добри резултати.  

След приключване разискванията по тринадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, и чл. 27,ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 3, ал. 2, т. 2 и 10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 383 
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1. Приема Общинска стратегия за управлението и разпореждането с 

общинска собственост в Община Две могили за периода 2008-2011 година. 

  2. Общински съвет гр. Две могили упъномощава кмета на Община Две 

могили – Драгомир Дамянов, да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на общински съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 

околната среда, Програмата за управление на отпадъците, като част от нея и 

Общинската стратегия на община Две могили, област Русе. 

 Разискванията по четиринадесета точка нямаше.   

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 79 

ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 32 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администраци, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 384 
 

 1. Приема отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 

околната среда, Общинската програма за управление на отпадъците, като 

част от нея  и Общинската стратегия за 2008 година. 

 Приложение: Отчет за годишната дейност по изпълнението на 

Общинската програма за Опазване на околната среда, Общинската програма 

за управление на отпадъците като част от нея и Общинската стратегия през 

2008 година на територията на Община Две могили, Област Русе 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета  точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Приемане годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

 В разискванията по петнадесета взеха участие. 

1. Петър Петров – Общински съветник: Моля, общинския съвет да 

допълни предложеното ни решение със следната точка, която да стане т. 2, а 
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т. 2 – т. 3: “Задължава Кмета на Общината, в 3 – месечен срок от днес да 

организира актуализирането на общинския план за развитие като го 

синхронизира с всички приети до настоящия момент от съвета стратегии, 

програми и планове”.  

След приключване разискванията по петнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 24, т. 2 от Закона за регионалното 

развитие, чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за 

регионалното развитие във връзка с Решение 2 по точка 4 от дневния 

ред на проведеното на 20.12.2008 г. заседание на Областния съвет за 

развитие на Област Русе, 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 

№ 385 
 

1. Одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие на Община Две могили, приет с Решение № 212 

по  Протокол  № 27/05.07.2005 г, изм. с Решение № 245 по Протокол № 

23/07.11.2008 г., изм. с Решение № 364 по Протокол № 30/04.03.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили 

2. Задължава Кмета на Общината, в 3 – месечен срок от днес да 

организира актуализирането на общинския план за развитие като го 

синхронизира с всички приети до настоящия момент от съвета стратегии, 

програми и планове.  

3. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да внесе в 

Областния съвет за развитие копие от одобрения годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие в 7 – дневен 

срок от днес.  
 

По шестнадесета  точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

търговската дейност в Община Две могили, област Русе – първо четене. 

 В разисквания по шестнадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Нашата комисия по 

„Нормативна уредба” разгледа докладната записка и сме съгласни с 

измененията и допълненията по Наредбата. 

 След приключване разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание 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, чл. 99 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 386 
 

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

Наредба № 2 за търговската дейност в Община Две могили. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

търговската дейност в Община Две могили. 
  

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник – Кмет на Община Две могили: 

 Включване на Общински план за регионално развитие към приоритет 1 

“Подобряване стандарта на живот” нова мярка “Изграждане на спортна зала” 

в град Две могили. 

 Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по седемнадесета 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 Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 38, ал. 1 Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 387 
 

1. Допълва Приоритет 1 с нова мярка “Изграждане на спортна зала” в гр. 

Две могили с индикатор за постигнатото „Изградена Спортна зала”, срок за 

постигане 2009г. – 2011г., отговорна институция – Община Две могили, 

необходими средства – 5 800 000 лв., като източник на финансиране 

средствата са изцяло от фондове на Европейския съюз от Общинския план за 

регионално развитие 2007 – 2013 г.на Община Две могили, приет с Решение 

№ 212 по  Протокол  № 27/05.07.2005 г, изм. с Решение № 245 по Протокол 

№ 23/07.11.2008 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. 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 осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 
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 Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие на 

селските райони, мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони. 

 В допълнение Кмета каза: Според мен това би било една много добра 

придобивка за Общиата. 

 В разискванията по осемнадесета точка взеха  участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Тази инициатива с която кмета 

се е заел е отлична. Предлагам да гласуваме. 

 2. Огнян Георгиев – Общински съветник: Крайно време беше да се 

вземе такава инициатива и да се случи такова нещо. Аз съм ”За”. 

 След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.3, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 388 
 

 1. Дава съгласие за участие на Общината по ПРСР с проект 

„Изграждане на спортна зала – многофункционален тип”. на стойност до 3 

мил. евро (5 800 000 лв.). 

 2. Общинският съвет удостоверява, че изграждането на спортна зала от 

многофункционален тип е залегната в приоритетите на Общинския план за 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

 3. 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 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в две 

от разгледаните днес докладни има направени искания за разглеждане и 

приемане на второ четене предложените ни, както следва: 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост от Община Две могили върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 

могили, област Русе. 

 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската 

дейност в Община Две могили, област Русе.  

 Тъй като във всички тях, не бяха направени съществени предложения 

за тяхното изменение, ви предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия 

Правилик, те да бъдат разгледани на второ четене днес и приети. 
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Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 389 
 

 1. Приема за разглеждане, в днешното заседание, на второ четене, както 

следва:  

 1.1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост от Община Две могили 

върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 

могили, област Русе.  

1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската 

дейност в Община Две могили, област Русе.  

 2. Определя същите да бъдат разгледани като т. 19 и 20 от дневния ред, 

а т. 19 – да стане т. 21. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По деветнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост от Община Две 

могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 

Община Две могили, област Русе – второ четене. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета точка, Общинският съвет, на основание 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, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 390 
 

1. Приема на второ четене, считано от 24.03.2009 г. Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост от Община Две могили върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 

могили, област Русе. 
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Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост от Община Две 

могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 

Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

търговската дейност в Община Две могили, област Русе – второ четене.  

 Разискванията по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка, Общинският съвет, на основание 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, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 391 
 

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

изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност в Община 

Две могили. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

търговската дейност в Община Две могили. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и първа точка: Изказвания, питания, становища и 

предложения не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на тридесет и второто редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

    

 Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


