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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 39 
 

Днес, 22 август 2009 година, в 10.30 часа, в салона на Читалището на 

град Две могили, започна тридесет и деветото извънредно – тържествено  

заседание на Общински съвет – Две могили. 
Звучат последователно: 

1. Химн на Република България. 

2. Химн на Европейския съюз. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Уважаеми дами и господа, 

 Откривам тържественото заседание на Общинския съвет, посветено на 

предстоящия празник – 40-годишнината от обявяването на Две могили за 

град. 

 Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Велко Иванов Иванов 

2. Огнян Стефанов Георгиев 

3. Сезер Юсеин Сабах 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов - Кмет на 

Община Две могили, Данка Матеева – Кмет на Община Иваново, Юрий 

Симеонов – Кмет на Община Бяла, Искрен Веселинов – Председател на 

Общински съвет-Русе, Петър Ангелов – Председател на Общински съвет-

Ценово, Владимир Иванов – Зам.-кмет на Община Попово, Красимир Танев – 

Зам.-кмет на Община Ценово, Негово високопреосвещенство Русенски 

митрополит Неофит, доц. Димитър Димитров – преподавател в Богословския 

факултет на СУ „Климент Охридски” град София и диригент на Църковния 

хор към храм- паметника „Св. Александър Невски” град София, Михаил 

Торшин – Генерален консул на Генералното консулство на Русия в град Русе, 

инж. Думитру Бейану – Председател на Окръжен съвет-Гюргево, Румъния, 

Раду Пътръшеску – Кмет на Община Букшани, Румъния, Илие Аврам – Кмет 

на Община Прунду – Бъргъулуй, Румъния, Флоря Тудор – Кмет на Община 

Гръдинари, Румъния, Мируна  Дудъу – експерт програми в Окръжен съвет – 

Гюргево, Клара Мъркулеску – директор на Бизнес-център – Гюргиво, 

Румъния, Румъния, Захарие Булбук – Общински съветник в Общински съвет 
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на Община Прунду – Бъргъулуй, Румъния, Мария Пътръшеску – директор на 

училище в  Община Букшани, Румъния, Константина Тудор – учител в 

Община Гръдинари, Румъния, Кметове на Кметства и граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Преди да пристъпим към своята работа, искам да Ви запозная със 

съдържанието на няколко поздравителни адреса, които получихме до 

момента в Община Две могили, а именно: 

 1. Поздравителен адрес от Георги Първанов – Президент на Република 

България (Приложение № 1). 

 2. Поздравителен адрес от Пламен Стоилов – Областен управител на 

Област Русе (Приложение № 2). 

3. Поздравителен адрес от инж. Божидар Йотов – Кмет на Община Русе 

(Приложение № 3). 

4. Поздравителен адрес от Владимир Калинов – Кмет на Община 

Ценово (Приложение № 4). 

5. Поздравителен адрес от доц. д. т. н. Христо Белоев – Ректор на 

Русенския университет „Ангел Кънчев” – Русе (Приложение № 5). 

Байчо Георгиев предложи следния проект за дневен ред: 

1. Слово на Кмета на Общината, по повод 40-годишнината от 

обявяването на Две могили за град. 

 2. Обявяване на Заповедите на Кмета на Общината за награждаване на 

граждани, по случай годишнината от обявяване на Две могили за град. 

 3. Обявяване на решение на Общинския съвът, относно: Връчване на 

наградата на Общинския съвет – Почетен знак „Филип Тотю” за 2009 г.  

 4. Обявяване на решения на Общинския съвът, относно: Удостояване 

със званието „Почетен гражданин на град Две могили и Общината”. 

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

 Имате ли предложения за неговото изменение или допълнение? – 

нямате. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане 

дневен ред на настоящото тържествено заседание на Общинския съвет, моля 

да гласува с вдигане на ръка? 

 Против! – няма. 

 Въздържали си! – няма. 

 С 14 гласа “за”, 0 (нула) против и 0 (нула) въздържали се, проекта за 

дневен ред се приема. 

 Преди да преминем към първа точка от дневния ред, искам да обявя, че 

в пета точка от дневния ред има предвидени изказвания. Ако от тук 

присъстващите има лица, които искат да се изкажат, моля те да се запишат 

при техническия сътрудник на Общинския съвет – Миглена Иларионова.  

 По първа точка от дневния ред давам думата на Кмета на Община 

Две могили Драгомир Дамянов: (Приложение № 6). 

Байчо Георгиев каза: 

Има ли желаещи да вземат думата по първа точка от дневния ред? – 

няма. 
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 Предлагам да преминем към втора точка от дневния ред. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка? 

 Против! – няма. 

 Въздържали си! – няма. 

 С 14 гласа “за”, 0 (нула) против и 0 (нула) въздържали се, 

предложението се приема. 

 Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  По втора точка от дневния ред давам думата на Боряна Фучеджиева 

да обяви заповедите на Кмета на Община Две могили за награждаване на 

наши съграждани, със заслуги към града и общината, в различни сфери на 

обществено- политическия живот. 

 Боряна Фучеджиева чете последователно заповедите на Кмета на 

Общината от № 544 от 19.08.2009 г. до № 583 от 19.08.2009 г. включително и 

от № 590 от 21.08.2009 г. до № 593 от 21.08.2009 г. включително.  

 Драгомир Дамянов връчва наградите на отличените. 

Байчо Георгиев каза: 

 Има ли желаещи да вземат думата по втора точка от дневния ред? – 

няма. 

 Предлагам да преминем към трета точка от дневния ред. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка? 

 Против! – няма. 

 Въздържали си! – няма. 

 С 14 гласа “за”, 0 (нула) против и 0 (нула) въздържали се, 

предложението се приема. 

 Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

По трета точка от дневния ред докладвам аз. 

Ще ви запозная с Решение № 459 по Протокол № 36/17.07.2009 г. на 

Общинския съвет (Приложение № 7). 

 Байчо Георгиев чете решението. 

 Драгомир Дамянов връчва наградата. 

Байчо Георгиев каза: 

Има ли желаещи да вземат думата по трета точка от дневния ред? – 

няма. 

Предлагам да преминем към четвърта точка от дневния ред. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка? 

 Против! – няма. 

 Въздържали си! – няма. 

 С 14 гласа “за”, 0 (нула) против и 0 (нула) въздържали се, 

предложението се приема. 

 Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. 

По четвърта точка от дневния ред докладвам аз. 

Ще ви запозная с три решения на Общинския съвет, а именно: 
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1. Решение № 458 по Протокол № 36/17.07.2009 г. на Общинския съвет 

(Приложение № 8). 

 Байчо Георгиев чете решението. 

 Драгомир Дамянов връчва наградата. 

2. Решение № 484 по Протокол № 38/21.08.2009 г. на Общинския съвет 

(Приложение № 9). 

 Байчо Георгиев чете решението. 

 Драгомир Дамянов връчва наградата. 

3. Решение № 485 по Протокол № 38/21.08.2009 г. на Общинския съвет 

(Приложение № 10). 

 Байчо Георгиев чете решението. 

 Драгомир Дамянов връчва наградата. 

Байчо Георгиев каза: 

Има ли желаещи да вземат думата по четвърта точка от дневния ред? – 

няма. 

Предлагам да преминем към пета точка от дневния ред. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка? 

 Против! – няма. 

 Въздържали си! – няма. 

 С 14 гласа “за”, 0 (нула) против и 0 (нула) въздържали се, 

предложението се приема. 

 Преминаваме към пета точка от дневния ред. 

 Байчо Георгиев каза: 

По пета точка от дневния ред давам думата на: 

1. Здравко Славов – композитор, основател на музикалната школа 

в град Две могили: 

Не съм очаквал такова признание, за което много благодаря. По повод 

40-годишнината от обявяването на Две могили за град, искам поднеса 

няколко песни, които са написани специално за Две могили, а именно: „Две 

могили”, „Наш роден град”, „За теб Родино”, „Орлова чука” и „Хоро 

тропнах, потропнах”. Всички тези песни са направени така, че да могат да се 

пеят в различни варианти. Дано моите песни не останат заключени в папката.   

2. Тодор Радославов – бивш председател на Общински съвет в град 

Две могили: 

Честта да получа тази награда ме изненада. За това ми позволете да 

приема тази награда, като награда за моето поколение. Аз съм роден през 

1944 г. През нашата младост ние се трудихме здраво. Въпреки възрастта си 

сме готови да се трудим отново. 

3. Георги Раднев – бивш кмет на Община Две могили: 

От името на всички наградени искам да изкажа нашата сърдечна 

благодарност, защото старите кадри малко или много са дали нещо на Две 

могили. Малко са хората като Вас, г-н Дамянов, които работят с такъв голям 

замах. А са много хората, които нищо не дадоха на град Две могили. 

4. инж. Думитру Бейану – Председател на Окръжен съвет-Гюргево, 

Румъния: 
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Много се радваме с моите колеги, че сме близо до вас. Надявам се да 

продължим да работим по различни съвместни проекти. Искам да отбележа, 

че след встъпването си в длъжност първата чуждестранна делегация, която 

приех беше от Две могили. Честит празник! 

5. Илие Аврам – Кмет на Община Прунду – Бъргъулуй, Румъния:  

Радвам се, че в този ден се намирам сред вас. Останах изненадан от 

местната власт в този град. Виждам, че не сте забравили ветераните. На 

сегашната управа на града пожелавам успех.  

6. Койчо Пенчев – носител на почетния знак „Филип Тотю”: 

В този момент емоционалният товар е толкова голям, че едва ли ще 

мога да го понеса. Благодаря на общинските съветници за високото доверие. 

И за напред ще продължа да работя за популяризиране името на войводата 

Филип Тотю. 

7. Михаил Торшин – Генерален консул на Генералното консулство 

на Русия в град Русе:  

Благодаря за званието, с което ме удостоихте днес. Вече знаете, че 

заедно работим по проекта за побратимяване на Община Две могили с 

Дубовский район от Волгоградска област. Вярвам, че между двете страни ще 

се установят добри отношения, които ще са в интерес на местното население. 

8. Галина Пенева Иванова (Глория) – певица: 

Много съм поласкана, че ме удостоявате с тази награда. Искам да 

поздравя Кмета, за това, което направи той за Общината. 

9. Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит: 

Аз съм вече 15 години вашият дядо Владика. Благодаря ви за това, че 

винаги сте ме приемали с отворени сърца. Благодаря ви от сърце и нека и за 

напред бъдем все заедно. 

Други изказвания, питания, становища и предложения от 

граждани не бяха направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Уважаеми дами и господа, 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и деветото извънредно - 

тържествено заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

   
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


