
П Р О Т О К О Л 

№4 
 

 Днес, 19 декември 2007 година от 14,00 часа в Читалището на с. 

Могилино, Община Две могили, се проведе заседание на Общински съвет Две 

могили. Присъстваха 15 общински съветника, отсъстваха Огнян Георгиев и 

Йордан Великов по уважителни причини, за което са представени уведомителни 

писма. 

 Б. Георгиев - Тъй като не всички материали са раздадени предварително, 

трябва да се гласува допускане за разглеждане на докладни записки с вх. № от 

18 до 24 включително. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№22 
 1. На основание чл.17, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, ОбС допуска за разглеждане докладни записки с вх. №18, 19, 

20, 21, 22, 23 и 24 от входящия дневник на съвета.  

 

 Последва гласуване, и с 15 гласа бе прие следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/второ четене/.  

      Докл. Б. Георгиев – председател ОбС 

 2. Избор на състав на Постоянните комисии към ОбС Две могили. 

      Докл. Б. Георгиев – председател ОбС 

       

 3. Докладни записки 

 3.1. Относно приемане на средна месечна брутна работна заплата във 

функция “Образование”, считано от 01.11.2007г  

      Докл. Др. Дамянов – кмет на Община Две 

могили 

 3.2. Относно определяне състава на Местната комисия към Националния 

компенсационен жилищен фонд 

      Докл. Др. Дамянов – кмет на Община Две 

могили 

 -     Докл. Б. Георгиев – председател ОбС 
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 4. Докладване становището на Временна комисия относно бъдещето на 

ДДМУИ с. Могилино. Обсъждане. 

 

 5. Разни 

 

 По първа точка от дневния ред: Приемане на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /второ четене/.  

 Б. Георгиев – това е второ четене на проекта, а по сега действащия 

правилник, сега ще го приемаме по раздели. 

 П. Петров – разглеждан е няколко пъти подробно, да го гласуваме като 

цяло. 

 Б. Георгиев – по раздели. Започваме с раздел Първи – има ли някакви 

забележки и допълнения. Наистина е разглеждан, но трябва по раздели. След 

гласуване, с 15 гласа “за” бе приет раздел Първи. 

 По раздел Втори – няма забележки – с 15 гласа “за”, бе приет. 

 Раздел Трети – няма забележки – с 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Четвърти – няма забележки – с 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Пети - няма забележки – с 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Шести – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел седми – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Осми – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Девети – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Десети – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Единадесети – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Дванадесети – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Раздел Тринадесети – няма забележки – 15 гласа “за” – приет; 

 Б. Георгиев – всички забележки от първото четене са взети, сега няма 

промени. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№23 
 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА ОбС приема Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

 По втора точка от дневния ред: Избор на състав на Постоянните 

комисии към ОбС Две могили. 
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 Б. Георгиев – в предварителните консултации сме изготвили 

предложения за броя на членовете и за състава на 8-те комисии към ОбС, които 

току що приехме. 

 1. ПК по  бюджет и финанси – след гласуване на предложение, с 15 гласа “за “ 
бе прието комисията да бъде от 5 члена. След направено предложение за състава на 
комисията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№24 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

бюджет и финанси в състав: 

 Председател  Александър Иванов Иванов 

 Секретар  Петър Колев Петров 

 Членове:  Микерям Кадир Адям 

    Красимир Ганчев Кунев 

    Йордан Георгиев Великов 

 

 2. Комисия по териториално устройство и строителство, общинската 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция – след гласуване на предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията 
да бъде от 5 члена. След направено предложение за състава на комисията и проведено 
гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№25 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

териториално устройство и строителство, общинската собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция в състав: 

 Председател  Йордан Георгиев Великов 

 Секретар  Пламен Петков Лашев 

 Членове:  Ахмед Назиф Феим 

    Айдън Сабриев Карамехмедов 

    Огнян Георгиев Стефанов 

 

 

 3. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда - след гласуване 
на предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията да бъде от 5 члена. След 
направено предложение за състава на комисията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” 
ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№26 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

земеделие, гори и опазване на околната среда, в състав: 

 Председател  Велко Иванов Велков 

 Секретар  Енчо Петров Стоянов 

 Членове:  Никола Иванов Николов 

    Светлозар Милчев Донев 

    Мехмед Селманов Чолаков 

 

 4. Комисия по образование, култура и културно-историческо наследство - 
след гласуване на предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията да бъде от 5 члена. 
След направено предложение за състава на комисията и проведено гласуване, с 15 
гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№27 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

образование, култура и културно-историческо наследство, в състав: 

 Председател  Светлозар Милчев Донев 

 Секретар  Мехмед Селманов Чолаков 

 Членове:  Сезер Юсеин Сабах 

    Пламен Петков Лашев 

    Петър Колев Петров 

 

 5. Комисия по здравеопазване и социална политика - след гласуване на 
предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията да бъде от 3 члена. След направено 
предложение за състава на комисията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№28 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

здравеопазване и социална политика в състав: 

 Председател  Ахмед Назиф Феим 

 Секретар  Красимир Ганчев Кунев 

 Член:   Александър Иванов Иванов 

 

 6. Комисия по законност, обществен ред и сигурност - след гласуване на 
предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията да бъде от 3 члена. След направено 
предложение за състава на комисията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№29 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

законност, обществен ред и сигурност в състав: 

 Председател  Велико Димитров Стефанов 

 Секретар  Айдън Сабриев Карамехмедов 

 Член:   Велко Иванов Иванов 

 

 7. Комисия по проблемите на гражданското общество, вероизповедания и 
преименувания - след гласуване на предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията 
да бъде от 3 члена. След направено предложение за състава на комисията и проведено 
гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№30 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по  
проблемите на гражданското общество, вероизповедания и преименувания в състав: 

 Председател  Микерям Кадир Адям 

 Секретар  Никола Иванов Николов 

 Член:   Велико Димитров Стефанов 

 

 8. Комисия по децата, младежта, спорта и туризма - след гласуване на 
предложение, с 15 гласа “за “ бе прието комисията да бъде от 3 члена. След направено 
предложение за състава на комисията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№31 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС избира ПК комисия по 

децата, младежта, спорта и туризма в състав: 

 Председател  Огнян Стефанов Георгиев 

 Секретар  Сезер Юсеин Сабах 

 Член:   Енчо Петров Стоянов 

 

 По трета точка от дневния ред: 

 Докладна записка вх.№16, относно: Определяне състава на Местната 

комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. 

 Др. Дамянов – първо искам да приветствам инициативата за тази изнесена 

сесия на общинския съвет в Могилино. Нека това продължи и занапред.  

 Относно докладната записка – трябва да се приемат нови членове на тази 

комисия, предлагам да се намали броя – от 7 на 5. 

 След гласуване, с 15 гласа “за”, ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№32 
 1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 

от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.2 от правилника за прилагане на 

ЗУЖВГМЖСВ, ОбС Две могили избира Местна комисия към Националния 

компенсационен жилищен фонд в състав: 

 Председател: Байчо Петров Георгиев – председател на Общински съвет 

Две могили 

 членове: 1. Марин Иванов Кънчев – управител “Банка ДСК” клон Две 

могили 

   2. Иваничка Коева Янкова – общинска администрация 

   3. Гинка Василева Желева – общинска администрация 

   4. Пламен Петков Лашев – общински съветник 

 

 

 Докладна записка вх.№17 относно: приемане на СМБРЗ във функция 

“Образование”, считано от 01.11.2007 година. 

 Др. Дамянов – това се налага поради увеличението на работните заплати 

след стачката на учителите. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№33 
1. На основание чл.6, ал. 7 от ПМС № 175/24.07.2007 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Наредба от 21.11.2007 г. за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на 

индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование 

и Заповед №552/11.12.2007 на Кмета на община Две могили,, определя средна 

месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала, считано от 

01.11.2007 година, както следва: 
 

Учебно заведение Численост 

на 

персонала 

Средни 

брутни 

заплати/ 

лева/ 

Средства за 

работни 

заплати  

/месечно/ 
СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 58 446,72 25910 

ОУ „Христо Ботев” с. Батишница 5,5 368,83 2029 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бъзовец 12,5 432,86 5411 

ОУ „Христо Ботев” с. Баниска 17,5 432,02 7560 

ОУ „Христо Ботев” с. Кацелово 9,5 415,58 3948 

ОДК „Д-р Димитър Пангелов” гр. Две могили 5 457,67 2288 

ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 35,5 380,99 13525 
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ЦДГ „Снежанка” с. Батишница 4 377,07 1508 

ЦДГ „Детелина” с. Бъзовец 4 438,12 1752 

ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 9 378,23 3404 

ЦДГ „Олга Жекова” с. Кацелово 4 375,95 1504 

ЦДГ „Радост” с. Чилнов 4 390,16 1561 

Общо: 168 419,05 70400 

 

2. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 

 

 Докладна записка  вх.№18 относно: Продажба и бракуване на вещи – 

частна общинска собственост. 

 Др. Дамянов – това са излезли от употреба превозни средства, 

амортизирани са, не се използват по предназначение. Разходите по поддръжката 

са много големи. 

 Ще се продават след оценка от лицензирани оценители. 

 След поименно гласуване, с 15 гласа “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№34 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

чл.43, т.2 от Наредба №7 за Реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост и във връзка с предложение на комисия отразено в 

Протокол от 26.11.2007г. Общински съвет дава съгласие за продажба, след 

провеждане на търг на следните моторни превозни средства, собственост на 

общината : 

  - ЗИЛ 556 с Рег.№ Р0705ТВ в гр.Две могили 

  - НИСА 552 с Рег.№ РД4773 в с.Батишница 

  - Фолксваген Транспортер с Рег.№ Р7936АВ в с.Могилино 

  - ВАЗ 2105 с Рег.№ Р0073РС в гр.Две могили 

  - НИСА 522 с Рег.№ Р0038ТВ в с.Каран Върбовка 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното управление и 

местната администрация Общински съвет дава съгласие за бракуване на 

следните превозни средства :  

  - Валяк – Голям – Без регистрация в гр.Две могили 

  - Камион ГАЗ 53 с Рег № Р3401АВ в гр.Две могили 

  - ВАЗ 2101 с Рег.№ Р0874ЛК в гр.Две могили 

  - ВАЗ 21013 с Рег.№ Р1260ЛК в с.Баниска 

  - Т16М с Рег.№ РЕВ0095 в с.Баниска 

  - Т16М в с.Острица 

 3. Общински съвет упълномощава кмета на Община Две могили да 

създаде необходимата организация за провеждане на търга за продажба на 
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описаните в т.1 моторните превозни средства, след оценка на лицензиран 

оценител и предприемане на действия по бракуване на моторните превозни 

средства по т.2. 

 

 Докладна записка вх.№19 относно: допълнение на Решение 

№356/03.2007 година. 

 Др. Дамянов – изпуснати са тези учители от списъка по решение №36, и 

сега трябва да се добавят. 

 След поименно гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№35 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за общинските бюджети, чл. 31, 

ал. 2 от ПМС № 20/02.02.2007 г.и Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, 

отчитане и изпълнение на бюджета на общината, Общински съвет допълва 

Решение №356/03 2007 г. по т. ІІ, 4 приложение 5, както следва: 

1. Емилия Йорданова Тодорова – детска учителка с подготвителна група в 

ЦДГ Две могили, филиал Каран Върбовка по маршрута Кацелово – Каран 

Върбовка – 90% 

2. Мариела Борисова Ангелова – учител по музика в ЦДГ Две могили по 

маршрута Русе – Две могили – 90% 

3. Мария Спасова Иванова – учител по английски език в ОУ с.Батишница по 

маршрута Бъзовец-Батишница – 90%. 

4. Адевие Низамиева Сабриева – учител по български език в СОУ Две могили 

по маршрута Батишница – Две могили. 

 

 Докладна записки вх.№20 относно: Прекратяване дейността на 

Домашен социален патронаж с. Кацелово и разширяване на социалните 

услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Две могили. 

 Др. Дамянов – съгласно изискванията на РИОКОЗ Русе, ще се необходими 

много средства, за да се изпълнят предписанията им. Решихме, че е по-разумно 

да се приготвя храната в Две могили, и да се вози до Острица, Кацелово и Каран 

Върбовка. Ще се увеличи щата в Две могили, ще има кухня-майка. Всеки 

желаещ ще получава храна. Ще се увеличи качеството на храната. Всеки кмет 

да запише желаещите за храна. От м. февруари ще може да се вози храната. 

 Д-р Атанасова – РИОКОЗ – в интерес на цялата община ще е да има 

кухня-майка, с добро качество на храната и възможност за приготвяне на 

големи количества. 

 Ив. Николаев – кмет на Кацелово – ще се получи обезлюдяване на селото. 

Чух, че се говори за затваряна на ДГ, на ОУ.  
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 Др. Дамянов – при окрупняване на дейността хранене, този вариант е по-

разумен – ще се закупуват по-големи количества храни на по-ниски цени, ще 

падне храноденя като сума. В процес сме и на разговори за възстановяване 

дейността на стола за хранене на учениците от 2008/9 година. Над 350 деца ще 

ползват услугата закуска – обяд. 

 След прекратяване разискванията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№36 
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да бъде закрит 

Домашен социален патронаж с.Кацелово, считано от 01.01.2008г. 

2. Задължителната документация и инвентара на ДСП с.Кацелово да се 

предаде за съхранение в ДСП гр.Две могили. 

3. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат уредени при 

условията на чл.328, ал.1, т.1 от КТ от кмета на кметство с.Кацелово. 

4. Ползвателите на социалната услуга да продължат ползването на 

услугата от ДСП гр.Две могили. 

5. Увеличава капацитета на ДСП гр.Две могили на 150 души. 

6. Увеличава щата на ДСП гр.Две могили с две бройки – 1бр. 

помощник готвач; 1 бр. шофьор-снабдител. 

7.  Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия 

за изпълнение на приетото решение. 

 

 

 Докладна записка вх.№23 относно: Закриване на ЦДГ “Радост” с. 

Чилнов. 

 Др. Дамянов – налага се да продължим с неприятните докладни записки. 

Рано или късно ще се наложи да се приемат такива докладни записки. 

Условията са крайно незадоволителни, мизерни. Трябва пари и за ремонти, и за 

изпълнение изискванията на РИОКОЗ. Ако има деца – да , разумно е да се 

направят, но при положение, че ходят по 4-5 деца. Сега има нови изисквания – 

парно или климатици, да няма твърдо гориво. Неоправдани разходи. Ще 

осигурим транспорт и условия, много добри за децата. Ще пътува с тях 

възпитателка и ще се грижи. 

 Г. Бобев – кмет на Чилнов – пада ми като гръм от ясно небе тази докладна. 

До преди седмица не знаех, че ще се закрива. Смятам, че е прибързана, 

родителите не са подготвени психически. Вярно, че сградата е стара, кухнята не 

отговаря на условията, но е прибързано. Къде ще събираме децата, които ще 

чакат. Как ще успеем да реагираме от 02.01.2008 година – не знам.  

 Г. Малев – кмет на Бъзовец – в Бъзовец условията са добри, може да се 

поемат децата.  
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 Д-р Атанасова – колкото са по-малки обектите, толкова са по-лоши 

условията. Трудно е да създадеш добри условия за 5 деца. Нашите 

представители са написали предписания. 

 Др. Дамянов – в Помен и Могилино децата пътуват и са по-редовни и от 

децата от Баниска. Ще се свикне. Не може и да се харчат толкова много пари за 

градини, които ще бъдат затворени ако не сега, другата година. А глобите са 

солени за кметове, които не изпълнят предписанията на РИОКОЗ. 

 А. Феим- почти година сме вече страна-членка на ЕС. Така ще бъде – 

непопулярни мерки ще има още. Не е и разумно да се води учебен процес с 3-4 

деца, те не могат да бъдат подготвени качествено. Нищо лоша няма, децата ще 

са добре. Подкрепям докладната записка. 

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№37 
 

1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл 10, ал.6 от ЗНП, 

чл.15 ал.1 от ППЗНП да бъде закрита ЦДГ ”Радост” с.Чилнов, считано от 

02.01.2008 г.  

2. Децата от ЦДГ ”Радост” с.Чилнов да бъдат пренасочени към ЦДГ 

“Детелина” с.Бъзовец, тъй като същата е най-близо до с.Чилнов , има 

достатъчен леглови фонд и по-добри условия за отглеждане и възпитание на 

децата.  

3. Задължителната документация на ЦДГ ”Радост” с.Чилнов да се предаде 

за съхранение в ЦДГ “Детелина” с.Бъзовец. 

4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл.328, 

ал.1, т.1 от КТ от директорката на ЦДГ ”Радост” с.Чилнов –Нермин Самиева. 

5. Децата от с.Чилнов да бъдат превозвани до ЦДГ “Детелина” с.Бъзовец с 

микробус. 

6. Директорката на ЦДГ “Детелина” с.Бъзовец да представи докладна 

записка в РИО-Русе за промяна и утвърждаване на Списък-Образец № 2, в 

който да бъдат включени новите щатни бройки – 1 педагогически и 1 

непедагогически и актуализиран списъка на децата. 

7. Сградният фонд на детската градина да бъде прехвърлен за 

стопанисване съответно от кметството в с.Чилнов. 

 Общински съвет възлага на кмета на Общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на Решението. 

 

 Докладна записка вх.№24 относно:  Закриване на филиали на ЦДГ “Св. 

св. Кирил и Методий” гр. Две могили. 
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 Др. Дамянов – в тези филиали положението е плачевно, особено в Каран 

Върбовка – там всичко е в една стая. В Острица е чисто и по-добре, но има 3-4 

деца. В Кацелово има 12-13 деца, условията са добри, ще пътуват до там. 

 Б. Георгиев – ходили сме там – така е. 

 Й. Йорданов – кмет на Острица – неминуемо щеше да се случи, но никой 

от нас, кметовете не беше уведомен. Поне ние да знаем. 

 Й. Калицов – кмет на Каран Върбовка – беше ни казано, че ще 

съществуват до края на учебната година, а сега … родителите ще реагират 

остро. Знаем, че това е пътя, но ни боли.  

 Ив. Николаев – кмет на Кацелово – може и 50 деца да поеме детската 

градина в Кацелово, условията са много добри – и отоплението, и храната са 

добри. Не бива да се притеснява никой. 

 Др. Дамянов – не може за 4 деца да има 4 човека обслужващ персонал. 

Нещо лично, това е в резултата на демографския срив. Децата ще бъдат добре 

гледани. Но нещата трябва да се казват право и пътят е натам – към 

окрупняване на детски градини и училища. Ще се усторят и някой от 

съкратените работници, но няма възможност за всички. 

 След прекратяване на изказванията и проведено гласуване, с 15 гласа “за” 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№38 
1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл 10, ал.6 от ЗНП, 

чл.15 ал.1 от ППЗНП да бъдат закрити филиалите “Здравец”с.К.Върбовка и 

“Пролет”с.Острица към ЦДГ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили, считано 

от 02.01.2008 г.  

2. Децата от двата филиала да бъдат пренасочени към ЦДГ “Олга Жекова” 

с.Кацелово, тъй като същата е най-близо до двете населени места , има 

достатъчен леглови фонд и по-добри условия за отглеждане и възпитание на 

децата.  

3. Задължителната документация на двата филиала да се предаде за 

съхранение в ЦДГ “Олга Жекова” с.Кацелово. 

4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл.328, 

ал.1, т.1 от КТ от директорката на ЦДГ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили 

–М. Добрева. 

5. Децата от К.Върбовка и Острица да бъдат превозвани до ЦДГ “Олга 

Жекова” с. Кацелово с микробус. 

6. Директорката на ЦДГ “Олга Жекова” с. Кацелово да представи 

докладна записка в РИО - Русе за промяна и утвърждаване на Списък-Образец 

№ 2, в който да бъдат включени новите щатни бройки – 1 педагогически  и 1 

непедагогически и актуализиран списъка на децата.  
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7. Сградният фонд на градините да бъде прехвърлен за стопанисване 

съответно от кметствата в с.К. Върбовка и с.Острица. 

 Общински съвет възлага на кмета на Общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на Решението. 

 

 Докладна записка  вх.№22 относно: Отпускане средства на Фани 

Филипова Ефтимова от с. Кацелово, за издаване на книга. 

 Др. Дамянов – идва при мен госпожата, вероятно много хора от вас я 

познават, дори може би са ходили при нея, тя е гадателка. Издава книга-

стихосбирка, ако може да я подпомогнем. 

 Кр. Кунев – да отложим решението, не вярвам някой да е запознат за 

каква книга става въпрос. Вече има комисии към ОбС, да се съберем, да 

обсъдим, тогава да приемаме или не. 

 Ал. Иванов – ако я приемем, парите да се преведат на издателската къща, 

а не на ръка да се дават. 

 В. Иванов – няма какво да връщаме, да отлагаме. За стихотворения – не 

знам дали е разумно да се отпускат пари. Да си търси спонсори. 

 П. Петров – подкрепям Кунев – да се види в комисията – каква е тази 

книга, не знаем стойността й. 

 А. Феим – не знам дали можем да дадем точна преценка каква е по 

стойност книгата, защото не сме такива специалисти, не сме поети. Да мине 

през комисията. 

 Б. Георгиев – да отложим разглеждането, след като мине през комисия. 

 След гласуване, с 12 гласа “за” и 3 “ против”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№39 

 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС отлага вземането на решение 

по докладна записка вх.№22/18.12.20076год. за следващо заседание. 

 

 Докладна записка вх.№21 относно: Удостояване посмъртно с почетно 

гражданство на АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ, роден в с. Могилино. 

 Др. Дамянов – вярвам, че много хора са познавали и работили с Ангел 

Димитров Ангелов, когото предлагаме за удостоим със званието “Почетен 

гражданин на Две могили”.  

 След гласуване, с 15 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№40 
 На основание чл.21,ал.1,т.22 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.28 и 29 от 

Наредба №8 за символиката и почетните граждани на град Две могили 



 13 

 1. ОбС Две могили удостоява Ангел Димитров Ангелов със званието 

„Почетен гражданин на Община Две могили” посмъртно. 

 2. Удостоверението да бъде обявено и връчено на сесия на Общински 

съвет-Две могили, която ще се проведе на 19 декември 2007 год. в салона на 

Читалище “Селско събуждане” с. Могилино. 
 

 Др. Дамянов – тъй като поради лошото време роднините на Ангел 

Димитров не можаха да пристигнат в Могилино, предлагам кмета на с. 

Могилино да получи почетния знак, медальона и удостоверението. 

 Символите бяха връчени на кмета на с. Могилино. 

 

 По четвърта точка от дневния ред: Докладване становището на 

Временна комисия относно бъдещето на ДДМУИ с. Могилино. Обсъждане. 

 Е. Петров – председател на временната комисия – запознахме се подробно 

с положението в Дома. Нашето мнение е, да не се закрива дома, а да се започне 

работа по запазването му, да продължат грижите за децата, докато се вземе 

крайното решение. Големият дом да се преустрои за други дейности.  

 А. Феим – най-лесно е да се каже, да се закрие, но комисията не се 

подведе на това. Тук има 65 деца, 66 човека персонал. Ако вземем и ние 

решение за закриване, къде ще отидат тези деца? А персонала? Има възможност 

да използват пари от ЕФ, да се създадат защитени жилища, дневен център. 

Сградата може да се предложи за преустройство,например в старчески дом. 

Идват и такива моменти. Тук е подходящо за такива сгради. Де не вземаме 

решение сега, а да се запознаем по обстойно. И след нова година ще решим. 

 Д. Димитров – кмет на Могилино – сериозен е въпросът. Има предписания 

по отношение обслужване, възпитатели, медицински персонал. Благодаря на 

кмета на общината, че взе присърце този въпрос. 60 семейства получават 

доходи от този дом. Трябва да се грижим и за децата в дома, и за хората, 

работещи там. Имаме подписано споразумение подписано между 

министерството, УНИЦЕФ и Община Две могили за съвместна работа. Ще се 

направи досие на всяко дете. Благодаря на комисията за предложението им, да 

не се закрива дома. Екип и база има- тогава? Ако не се закрие домът – социален 

проблеми за децата, а ако се закрие – за хората там.  

 П. Петров – много се приказва. Държавата не си гледа работата. Дайте 

пари и всичко ще е наред. Хвърлиха Могилино и това е. ако гледахте телевизия 

видяхте, че навсякъде е така, само че в другите домове не пускат такива 

журналисти.  

 П. Иванова – директор на дома – /изказването приложено/ 

 По предложение на председателя на ОбС и направен списък от 

присъстващите, се реши думата да се даде на двама от публиката.  

 Съби Шавалиев – на 15.09. домът ще навърши 50 години. Преди беше 

един от най-добрите, водещите, национален първенец. Идвали са делегации от 

Германия, Югославия. Преди години живеехме само от помощите, а сега ? 
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много благодаря на кмета на общината, че взе присърце всичко, че сте тук, 

вярвам, че ще направи възможното за запазване хляба хората. 

 Таня Леонов – живуща в Австрия, най младият жител на Могилино – 

дойдох си от Австрия само заради дискусията и сесията. Благодаря, че ме 

поканихте. Проблемът е изключително важен. Има нови европейски тенденции 

– изнасяне в малките населени места на различни видове дейности. Домът е 

традиционно здравно заведение с 50 годишни традиции. Не може да се 

спекулира така с дома. Готова съм да помагам с каквото мога за да са обучи 

персонал, дори и тук в Австрия да дойдат; да помагам с финансови средства – за 

терапевтични съоръжения. Декларирам възможност за това. Лично аз съм било 

в домовете в Крушари и Медвен. Първо там не пускат външни хора, за да 

снимат. До там дори не можеш да стигнеш с кола. А когато бяхме там, 

германски журналисти щяха да припаднат от миризми и лоша хигиена. Снимала 

съм и мога да ви предложа материала. Да се заделят средства за елементарни 

хигиенни условия. Отново декларирам готовност за помощ. Нека има работна, 

която да уточни какво трябва и може да се направи. До 2003 година 

министерството се грижеше за дома, сега изключително общината. Трябва да се 

внимава кой влиза в дома, кой снима, какво снима, какво ще излъчва, за да не се 

манипулира общественото мнение.  

 Б. Георгиев – днес няма да вземаме решение, а ще има само дебати. Да 

чуем хората. Надявам се всички да споделят изказаните мнения. Ще изчакаме и 

експертите. Желанието ни е да се преобразува в друга форма, но да продължи да 

съществува. Докато не се представят документи за бъдещето на децата. Трябва 

да остане, за което общината прави всичко възможно. Средствата за храноден са 

увеличени от 3,05 на 4,60 лв. Послание и желание домът да остане. Преди две 

заседание имаме и гласувано решение за кандидатстване по “Красива България” 

или по други фондове за отпускане на средства. 

 

 По пета точка от дневния ред: Разни. 

 Б. Георгиев – съгласно приетия вече Правилник за дейността на 

общинския съвет заседанията ще бъдат всеки първи работен петък от месеца. 

Така че на 4 януари 2008 година ще бъде първото за годината. Приетите състави 

на комисии ще трябва да си разработя планове за работа през 2008 година. 

Благодаря на хората от Могилино за присъствието. Това е първото изнесено 

заседание на съвета. Приветстваме тази инициатива, съжаляваме за тежките 

решения днес, но това е, ще има и други такива. Накрая пожелавам здраве и 

успех на всички, успешна Нова 2008 година. 

 П. Петров – изниква в мен спонтанно предложение – на може ли да се 

създаде обществен съвет или фондация за бъдещето на Могилино. В състава й 

да влязат г-н кмета на общината, г-жа Леонов, г-н Феим, г-н Петров, които да 

продължат да работят за бъдещето на дома. 

 Др. Дамянов – хубаво е предложението, но да не избързваме, да го 

облечем з в законова форма, и тогава като решение. Сега може само да приемем 
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решение за създаване на дарителска сметка за набиране на суми по 

празниците, когато обикновено българинът си “развързва кесията”. Нека има 

хора, които с подписа си да разполагат със средствата, за да няма злоупотреби. 

 След гласуване, с 15 гласа “за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№41 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА ОбС Две могили дава 

съгласието си за разкриване в ОББ-АД клон Две могили на дарителска банкова 

сметка в левове и валута, за набиране на средства за подпомагане издръжката и 

подобряване условията на живот и рахабилитация на децата в Дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост “Света Петка” с. Могилино, Община Две 

могили. 

 2. Разпоредители със средствата по банковата сметка да бъдат кмета на 

общината и директорът на ДДМУИ “Св. Петка” с. Могилино. 

 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседание бе закрито.  

 

 

 

 

 

ИЯ/ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

       ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:_____________ 

           /Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


