
П Р О Т О К О Л 

№6 
 

 Днес, 22 януари 2008 година от 10,00 часа в зала №13 на Община Две 

могили се проведе шестото заседание на Общински съвет Две могили. 

Присъстваха 16 общински съветника, отсъства Огнян Георгиев – по уважителни 

причини. В работата на съвета участие взеха кмета на общината г-н Дамянов, 

кметове по кметства, г-жа Банчева от Областна администрация Русе, граждани. 

 Б. Георгиев – поради постъпилите в деловодството на общинския съвет 

допълнителни материали, се налага да включим в дневния ред и още няколко 

докладни. Една от тях е и информация за изпълнението на бюджета, 

извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за ІV-то 

тримесечие на 2007г на Община Две могили, която трябва да се разгледа заедно 

с т.1 от дневния ред. След гласуване, с 16 гласа “за”, против няма, въздържали 

се – няма, ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Промени в бюджета на община Две могили за 2007 г. и Информация за 

изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието 

на общинския дълг за ІV-то тримесечие на 2007г на Община Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – кмет на Община Две могили 

 2. Приемане на Структура и численост на общинската администрация в 

община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – кмет на Община Две могили 

 3. Приемане на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Две могили, област 

Русе. 

   Вносител: Драгомир Дамянов – кмет на Община Две могили 

 4. Приемане на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Две могили, област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. Съвет 

 5. Отпускане на средства на ФСМП град Две могили. 

  Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. Съвет 

 6. Определяне на представител на Община Две могили в Управителния 

съвет на спортен клуб по тенис на маса и Бул “Две могили” 

  Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. Съвет 

 7. Оставяне в сила или изменение на т. 1 от свое решение № 37, отразено в 

протокол № 4 от 19.19.2007 г. на Общински съвет – Две могили. 

  Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. Съвет 

 8. Отмяна, изменение и допълнение на разпоредби от Правилника за 

организацията идейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
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взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 23 по 

Протокол № 4/19.12.2007 г. на Общински съвет – Две могили. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. Съвет 

 9. Докладни записки  

 - вх.№ 39 за откриване на нова автобусна линия Кацелово – Бяла – 

Кацелово 

 - вх. №40 за прекратяване на действащ договор за наем и настаняване на 

наемателите в равностоен общински имот. 

 - вх.№42 за вземане на решение за дялово участие по проект по програма 

ФАР “Реконструкция на сгради на училища, предоставящи интегрирано 

образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове”. 

 - вх.№43 Вземане на решение за дялово участие по проект по програма 

ФАР “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в 

неравностойно положение със специален фокус върху ромите” 

 - вх.№ 44 за осигуряване на безплатно работно облекло на работните и 

служителите в общината 

 - вх.№47 за изплатени командировъчни пари на кмета на общината и 

председателя на Общински съвет. 

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

 

 По първа точка от дневния ред: Промени в бюджета на община Две 

могили за 2007 г. и Информация за изпълнението на бюджета, 

извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 

ІV-то тримесечие на 2007г на Община Две могили. 

 Др. Дамянов – още веднъж искам да поздравя всички с Новата 2008 

година и да пожелая здраве и ползотворна работа. /г-н Дамянов прочете 

информацията и докладната записка по т.1 от дневния ред/ материалите са 

раздадени и са разглеждани в комисиите към общинския съвет.  

 Ал. Иванов – разгледани са материалите и предлагаме да се приемат. 

 Й. Великов – и нашата комисия предлага да се приемат. 

 След проведено поименно гласуване с 16 гласа “за”, против – няма, 

“въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№51 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за 

общинските бюджети се променя бюджета на община Две могили към 

31.12.2007 г. в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, 

както следва: 
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ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

/лева/ 

Намалява 

/лева/ 

1 2 3 4 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

 І.Имуществени данъци    

- данък върху недвижимите имоти 1301 7520  

- данък върху превозните средства 1303 4594  

-данък при придоб.на имущ. по дарения и 

възмезден начин 

1304 36667  

 Неданъчни приходи 

Приходи и доходи от собственост 

   

-приходи от наеми на имущество 2405 2088  

-приходи от дивиденти 2407 1939  

- приходи от лихви по текущи банк.с/ки 2408 281  

Общински такси    

- за ползване на дом.соц.патронаж и 

общ.соц.услуги 

2704 2524  

- за битови отпадъци 2707 41832  

- за технически услуги 2710 250  

- за административни услуги 2711 6370  

- туристически такси 2716 96  

-такса кучета 2717 100  

1 2 3 4 

Постъпления от продажби на нефинансови 

активи 

   

-Постъпления от прод. на сгради 
4022 35585  

-Постъпления от продажба на др.ДМА 
4029 1845  

-Постъпения от продажби на земя 
4040 9968  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  151659  

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация    

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  9815 

Заплати на персонал по сл.правоотношения 0102  3135 

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201 986  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 4283  

Др.обезщетения  0208 14929  

Други плащания и възнаграждения. 0209  538 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  6989 

ЗОВ от работодатели 0560  986 

Вноски за ДЗПО 0580 555  

Др.дейности по отбраната    

Материали 1015  500 

Вода, горива и енергия 1016 147  
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Разходи за външни услуги 1020  415 

Командировки в страната 1051  193 

Др.дейности по вътр.сигурност    

Други плащания и възнаграждения. 0209  5192 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  1062 

ЗОВ от работодатели 0560  204 

Вноски за ДЗПО 0580 13  

Материали 1015  243 

Вода, горива и енергия 1016  580 

Разходи за външни услуги 1020  4 

Отбранително-мобилизационна 

подготовка 

   

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201  513 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  330 

ЗОВ от работодатели 0560  13 

Вноски за ДЗПО 0580 106  

Материали 1015  459 

Вода, горива и енергия 1016  149 

Разходи за външни услуги 1020 67  

СБКО 1091  102 

Превантивна дейност за намаляване 

последиците от стихийни бедствия 

   

Материали 1015  252 

Разходи за външни услуги 1020 и 800 

Целодневни детски градини    

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  597 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  80 

Др.обезщетения  0208  5151 

Други плащания и възнаграждения. 0209  372 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  697 

1 2 3 4 

Осиг.вноски от работод. За УПФ 0552  522 

ЗОВ от работодатели 0560 14  

Вноски за ДЗПО 0580  78 

Храна 1011  1452 

Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 1014 471  

Материали 1015  94 

Вода, горива и енергия 1016 92  

Разходи за външни услуги 1020  3 

Разходи за командировки 1051 31  

Общообразователни училища    

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  36935 

ДМС 0109  52 

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201  226 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  190 

Др.обезщетения  0208  999 

Други плащания и възнаграждения. 0209  255 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  8493 

Осиг.вноски от работод. За УПФ 0552  697 
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ЗОВ от работодатели 0560  1052 

Вноски за ДЗПО 0580  592 

Постелен инвентар и облекло 1013  568 

Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 1014  340 

Материали 1015 5317  

Вода, горива и енергия 1016 45833  

Разходи за външни услуги 1020 6016  

Платени данъци, мита и такси 1040  670 

Разходи за командировки 1051 5108  

Разходи за застраховки 1062 193  

СБКО 1091  588 

Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обезщетения 1092 166  

Стипендии 4000  842 

Общински детски комплекс 
   

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  741 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 90  

Др.обезщетения  0208 1668  

Други плащания и възнаграждения. 0209  73 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  162 

Осиг.вноски от работод. За УПФ 0552  22 

Вноски за ДЗПО 0580  112 

Детска ясла    

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101 853  

Други плащания и възнаграждения. 0209  71 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  66 

ЗОВ от работодатели 0560 92  

Вноски за ДЗПО 0580 137  

Др.дейности по здравеопазването 
   

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  997 

Други плащания и възнаграждения. 0209  399 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  339 

ЗОВ от работодатели 0560  31 

Вноски за ДЗПО 0580  55 

Медикаменти 1012  577 

1 2 3 4 

Материали 1015  1268 

Вода, горива и енергия 1016  786 

Разходи за външни услуги 1020 30  

Командировки в страната 1051 48  

СБКО 1091  93 

Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

   

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  16299 

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201  2407 

Др.обезщетения  0208 1208  
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Други плащания и възнаграждения. 0209  96 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  5648 

ЗОВ от работодатели 0560  560 

Вноски за ДЗПО 0580 336  

Храна 1011 10437  

Медикаменти 1012 59  

Постелен инвентар и облекло 1013  107 

Материали 1015  347 

Вода, горива и енергия 1016 10034  

Разходи за външни услуги 1020 5203  

Разходи за командировки 1051  776 

Разходи за застраховки 1062  309 

СБКО 1091  728 

Спорт за всички    

Материали 1015  369 

Командировки в страната 1051 369  

Читалища 
   

Субсидии за организациии с нестоп.цел 4500 13872  

Други дейности по икономиката 
   

Др.некласифицирани разходи 1098  1306 

ОБЩО  128763 128763 

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация    

Материали 1015 22070  

Вода, горива и енергия 1016 26460  

Разходи за външни услуги 1020 28670  

Платени данъци, мита и такси 1040 529  

Командировки в страната 1051 2579  

Разходи за застраховки 1062 1476  

Разходи за чл.внос и участие в нетър.орг. 4600 2499  

Придобиване на ДМА 5200  2220 

Общински съвети 
   

Вноски за ДЗПО 0580 116  

Материали 1015 79  

Разходи за командировки 1051 3  

Целодневни детски градини    

Храна 1011 8257  

Разходи за външни услуги 1020 5239  

Разходи за командировки 1051 1083  

СБКО 1091 189  

Придобиване на ДМА 5200  9100 

1 2 3 4 
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Общински детски комплекс 
   

Материали 1015 791  

Вода, горива и енергия 1016 89  

Разходи за външни услуги 1020 1021  

Разходи за командировки 1051 991  

Др.дейности по здравеопазването 
   

Вода, горива и енергия 1016 1115  

Домашен социален патронаж 
   

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101 69  

ЗОВ от работодатели 0560 12  

Храна 1011 5745  

Материали 1015 842  

Вода, горива и енергия 1016 2343  

Разходи за външни услуги 1020 3112  

Разходи за застраховки 1062   

Клуб на пенсионера    

Възнагр.за нещ.персонала по труд.прав. 0201 944  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 45  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 166  

ЗОВ от работодатели 0560 33  

Материали 1015   

Вода, горива и енергия 1016 251  

Разходи за външни услуги 
1020 549  

Програми за временна заетост 
   

Материали 1015 118  

Водоснабдяване и канализация 
   

Вода, горива и енергия 1016 29  

Осветление на улици и площади 
   

Вода, горива и енергия 1016 22420  

Озеленяване 
   

Запл.на перс.зает по труд.правоотнош. 0101 19  

Чистота    

ЗОВ от работодатели 0560 17  

Материали 1015 3961  

Разходи за командировки 1051 7  

СБКО 1091 32  

Основен ремонт 5100  25300 

Други дейности по БКС    

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101 1671  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 3661  
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Други плащания и възнаграждения. 0209 8  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 203  

ЗОВ от работодатели 0560 126  

Вноски за ДЗПО 0580 127  

Вода, горива и енергия 1016 8574  

Разходи за външни услуги 1020 10631  

Разходи за застраховки 1062 1103  

Спортни бази за спорт за всички    

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 23  

Вода, горива и енергия 1016 59  

Обредни домове и зали    

Вноски за ДЗПО 0580 25  

1 2 3 4 

Разходи за застраховки 1062 341  

Управление и контрол на 

автотранспорта 

   

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101 287  

ЗОВ от работодатели 0560 13  

Вноски за ДЗПО 0580 62  

Материали 1015 59  

Вода, горива и енергия 1016 88  

Разходи за външни услуги 1020 181  

Общински пазари 
   

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 45  

Вноски за ДЗПО 0580 12  

Вода, горива и енергия 1016 141  

Други дейности по икономиката 
   

ЗОВ от работодатели 0560 37  

Придобиване на ДМА 5200  108 

ОБЩО  171447 36728 

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Служби и дейности по изборите    

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 238  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 15  

ЗОВ от работодатели 0560 5  

Вноски за ДЗПО 0580 3  

Общинска администрация    

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101 1294  

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 3300  

ЗОВ от работодатели 0560 177  

Вноски за ДЗПО 0580 109  

Общообразователни училища    

Вода, горива и енергия 1016  1438 

Разходи за външни услуги 1020  8693 
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Разходи за командировки 1051  1733 

Придобиване на ДМА 
5200 

 2200 

Др.дейности по образованието 
 

  

Разходи за външни услуги 1020  776 

Детска ясла    

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 29  

Вноски за ДЗПО 0580 2  

Програми за временна заетост 
   

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 435  

Домове за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

   

Вода, горива и енергия 1016 27373  

Придобиване на ДМА 
5200 

 1200 

ОБЩО 
 

32980 16040 

ВСИЧКО РАЗХОДИ   151659  

 

 Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

31.12.2007 г. придобива следните размери: 

 

 - Данъчни приходи          171011 лв 

 - Неданъчни приходи          701429 лв 

 - Взаимоотношения с РБ/субсидия/      4036756 лв 

 - Трансфери         1709311 лв 

 - Временни безлихвени заеми      -542729 лв 

 - Операции с фин активи и пасиви       - 36292 лв 

 ВСИЧКО БЮДЖЕТ ПО ПРИХОДА И РАЗХОДА  6381583 ЛВ. 

 

 3. На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл.13,ал.2 от 

ЗДБРБ за 2007 г., ОбС приема актуализирания план за капиталовите разходи, 

финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени 

средства на община Две могили за 2007 г., съгласно приложения списък. 

/Приложение – списък/ 

 

 

 Последва поименно гласуване за информацията за изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския 

дълг за ІV-то тримесечие на 2007г на Община Две могили, и с 16 гласа “за”, 

“против” – няма”, “въздържали се” – няма, ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№52 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 и чл.42, ал.4 от 

Закона за общинските бюджети и чл.9, от Закона за общинския дълг, Общински 

съвет приема: 

1. Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2007 г., 

в съответствие с единната бюджетна класификация в следните размери: 

 - данъчни приходи        171011 лв. 

 - неданъчни приходи        661815 лв. 

 - взаимоотношения с РБ/субсидии/       4032630 лв. 

 - трансфери                    1709311 лв. 

 - временни безлихвени заеми /минус/     - 542729 лв 

 - финасиране на дефицита         64622 лв. 

Всичко приходи и разходи по бюджета                   5925649 лв 

 

 2. Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 

четвъртото тримесечие 2007 г. в следните размери: 

 - наличност в началото на периода        9 лв. 

 - приходи             - 

 - наличност в края на периода                9 лв. 

  

3. Отчет за състоянието на общинския дълг на общината за четвъртото 

тримесечие на 2007 г: 

- По договор за кредит с фонд  Енергийна ефективност           75438 лв. 

 

 

 Докладна записка вх.№47 за изплатени командировъчни пари на кмета 

на общината и председателя на общинския съвет 

 Др. Дамянов – това са разходи за командировки през второто шестмесечие 

на 2007 година, трябва да се утвърдят от общинския съвет 

 След гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№53 
1. Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет Две могили одобрява направените разходи за командировки за 

второто полугодие на 2007 г. на 

 Енчо Петров Стоянов – кмет на общината 

- РКО №980/04.07.07 г.       12,00 лв. 

- РКО №1146/31.07.07 г.      12,00 лв. 

- РКО №1342/12.09.07 г.      12,00 лв. 
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- РКО №1456/27.09.07 г      12,00 лв. 

 Илиян Пенев Иванов – председател на Общински съвет 

- РКО №980/04.07.07 г       36,00 лв. 

- РКО №1456/27.09.07 г      60,00 лв. 

Марийка Минчева Андреева – временно изпълняващ кмет на общината 

- РКО №1538/15.10.07 г.      12,00 лв. 

- РКО №1559/18.10.07 г      12,00 лв. 

 Драгомир Дамянов Драганов – кмет на общината 

- РКО №2035/21.12.07 г.      12,00 лв. 

- РКО №2035/21.12.07 г      59,00 лв. 

 

 

 По втора точка от дневния ред: Приемане на Структура и численост 

на общинската администрация в община Две могили, област Русе. 

 Др. Дамянов – в сравнение с предишната структура разликата е в новото 

звено за охрана – служба “КООРС”. При проведени срещи със земеделски 

производители, кооперации и граждани се доказа отново нуждата от такова 

звено за охрана. Но има въпроси за доуточняване, защото звеното ще бъде на 

самоиздръжка. Бройката по държавни приходи е 58, а допълнително 12 са с 

общински приходи. Започват промените във връзка с новите данъци и такси, 

които ще се плащат в общината, с преустройството на паричния салон, в който 

ще се извършват тези плащания. Ще се обслужват и хората от общината. До 31 

март трябва да сме готови, ако е по-рано – по-добре. 

 Ал. Иванов – разгледахме структурата, да се приеме. Запазват се почти 

всички служби, нова е само “КООРС”. 

 П. Петров – структурата се приема от ОбС, но се предлага от кмета. Той 

както реши, такава структура предлага. Добра е структурата, да се приеме. 

 А. Феим – добра е по принцип. Имам питане за кметствата. Претендирам 

да познава работата и големината на кметствата. Защо в Батишница е намалена 

една бройка? Селото е от големите, работата е доста, по събираемост на данъци 

е на първо място в общината. Не коментирам за Каран Върбовка, но не съм 

съгласен за Батишница. Да но са обмислени добре нещата. И за новите бройки – 

технически сътрудник и връзки с обществеността – различни бройки? Има и 

екология? Предстои да се усвояват много пари – затова вероятно е 

увеличението на бройки по инвестиционна политика.  

 С. Тасим – кмет на Батишница – мисля, че съм от ощетените кметове. Ние 

сме нито от големите, нито от малките села. Над 800 към големите, под 600 към 

малките. Събираемостта на глава от населението е най-висока в Батишница. 

Извършени са 200 административни услуги. При нас има предприятия и 

кооперации, които обслужваме. На какво се базира намалението с една бройка 

от персонала на кметството? Не вярвам да е на политическа основа. Призовавам 

общинските съветници да гласуват по съвест. 
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 Й. Калицов – лошо започва моето кметуване – закриване на детска 

градина, сега съкращения на персонал. Както е тръгнало, май само кмета ще 

остане. 

 Др. Дамянов – има основания за вълнения, но така е. Батишница е средно 

село. Имайте в предвид, че предстоят закриване на училища в Батишница, в 

Кацелово – няма как да останат, няма пълняемост в паралелките. Какво правят 

по селата след като приключи масовото плащане на данъци през март-април? 

Какви и колко документа издават строителните техници по селата? Преценката 

ми е такава – да остане с 1 служител, както Могилино, Помен, Острица. 

Вероятно ще се увеличат възнагражденията на останалите, но за сметка на 

увеличената работа. По два пъти съм бил в кметствата през декември, за да 

добия директни впечатления. Съгласувал съм всичко и в ръководството на 

общината – заместник кмета, секретаря, председателя на общинския съвет. 

Огледаме нещата от началото на м. декември. Ако сме сбъркали, може да се 

оправим. Наистина е болезнено, че кметовете трябва да решат кого да оставят и 

кого да съкратят. Не искам да се оправдавате с мен. За другите нови длъжности 

– връзки с обществеността – необходим ми е човек, който да организира 

срещите и документацията на кмета. Не да се занимава с досието, заповеди и 

отпуски. Ново е. Ще се отдели от човешки ресурси. А специалистът човешки 

ресурси ще бъде близо до юриста. Доста сме подсилили регионалното развитие 

и структурните фондове. Там ще има много работа. Ще търси още един човек. 

Оценката на тяхната работа ще бъде в края на годината и ще зависи от това, 

колко пари са вкарани в общината. Нова е и бройката за култура – ще се 

възстанови местния радиовъзел, ще има постоянни предавания и рубрики, 

защото всичко което се прави тук, трябва да се знае от хората. Сега хората са 

все още малко информирани. Ще има човек и за вероизповеданията – знаете, че 

се появиха много секти, трябва да се работи сериозно по въпроса с предпазване 

от сектански участия.  

 А. Феим – благодаря за отговорите, вярвам, че е добре обмислена 

структурата. Но след като говорим за равен старт, тогава нека всички кметства 

да останат с по един служител, освен кмета.  

 Б. Георгиев – право е на кмета да предложи структурата, съгласно Закона 

за администрацията. Оглеждали сме я. Това според нас е удачно предложение. 

Гласуването е явно, има две предложения. По реда на постъпване ще се гласува. 

 А. Феим – 10 минути почивка за групата на ДПС 

 А. Феим - /след почивката/ - гласуването да бъде на две части – за 

кметства отделно и за общинска администрация отделно, защото не сме 

съгласни само с числеността на кметствата.  

 Др. Дамянов – структурата е едно цяло, няма как да се гласува на части. 

Или “за”, или “против” . това е. 

 След проведено явно гласуване, с 10 гласа “за”, “против” – няма, 

“въздържали се“ – 5, ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№54 
  1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.18 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, приема от 

01.01.2008 г. структурата и численоста на „Общинска администрация” и 

дейностите към нея както следва: 

 -Общинска администрация     70 

 В това число: 

 с държавни приходи       58 

дофинансиране с общински приходи    12 

 -Автогара          2 

 -Др.дейности по икономиката      4 

 -Обреден дом         3 

 -Др.дейности по здравеопазване      5 

 -Детска ясла         7 

 -Др.дейности по БКС        8 

 -Чистота        10 

 -Оперативни дежурни        5 

 -Техници радиомрежа        2 

 -Домашен социален патронаж      9 

 -СЗ “КООРС”         9 

 -Клуб пенсионера и инвалида    ..1 

 Всичко численост      135 

 2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, приета с 

решение №352/20.02.2007 г./Протокол №41 от 20.02.2007 г./  

 3. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 

 

 По трета точка от дневния ред: Приемане на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Две могили, област Русе. 

 Др. Дамянов – проектът за наредба е раздадена на всеки, разглеждан е в 

почти всичко комисии на общинския съвет. Ще зачетем разделите, да я 

гласуваме на първо чете, и ако има някакви предложения, да се дадат в писмен 

вид в деловодството на общинския съвет. Ще се обсъдят и в края на заседанието 

да се прием на второ четене.  

 А. Феим – почти от всеки съветник е обсъждана. Най-обстойно. Съгласни 

сме, че трябва да се отмени старата – има много промени, допълнения, отмени.  

 П. Петров – таксите по наредба №5 са увеличени, но със съобразени с 

инфлацията и увеличаването на разходите на общината по извършване на 

услугите. Пропуснахме само таксите за влизане на автобусите в автогарата. 
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 Ал. Иванов – твърда сума за влизане в автогарата – по 2 лв за влизане. 

За паркиране и престой не можем да вземаме, защото нямаме подсигурена 

охрана. Леко завишение и за таксите за детска градина, които плащат самотните 

родители. Първо, увеличение от 50% на 80% предлагаме, и освен това – малко 

са наистина самотните родители. Почти всички живеят на семейни начала, без 

брак, и се водят “самотни родители”. Почти няма наистина самотни. 

 Др. Дамянов – новото е и предлагане на цени на бързи услуги, с по-високи 

цени. 

 След приключване на разискванията и проведено гласуване, с 16 гласа 

“за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№55 
 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА ОбС приема на първо четене 

Наредба №5 да определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Две могили, Област Русе. 

 

 По четвърта точка от дневния ред: 

 Докладна записка вх.№37 за приемане на Наредба №9 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Две могили, 

област Русе. 

 Б. Георгиев – сега трябва да се гласува за приемане на първо четене. 

Наредбата е разглеждана в комисиите. Ако всичко е наред, може на 1 февруари, 

когато е следващото заседание, да я приемем на второ четене. 

 Ал. Иванов – разгледахме обстойно предложената наредба и сме съгласни 

по принцип с изключение на промилите за такса смет – чл.15 – тъй като до 31 

декември не взехме решение, остават в сила старите размери – 2%о. Реалното 

паричното завишение е малко. 

 Кр. Кунев – в чл.41,ал.1,т.1 – за леки автомобили до 37 кW. – по 0,50 лв на 

кW 

 М. Адям – при зонирането предлагам Батишница да остане във втора зона, 

щом при приемане на структурата бе приравнена към малките села. 

 Й. Великов – наредбата е законосъобразна. 

 Б. Георгиев – гласуване по постъпилите три нови предложения: 

 С 16 гласа “за”, “против” – няма”, “въздържали се” - няма – чл.15 остава с 

2%о за такса смет; 

 С 16 гласа “за”, “против” – няма”, “въздържали се” – няма – чл.41, ал.1,т.1 

– 0,50 лв за кW 

 С 16 гласа “за”, “против” – няма”, “въздържали се” – няма – с. Батишница 

преминава във втора зона при селата 

 Б. Георгиев – преди да гласуване приемане на първо четене на наредбата, 

предлагам, тъй като в момента нямаме Наредба №1, а тази е много сериозна 

като съдържание, да приемем тя да бъде №1 
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 След проведено явно гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма”, 

“въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№56 
 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА ОбС приема на първо четене 

Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Две могили, област Русе. 

 

 По пета точка от дневния ред /докладна записка вх.№31/ Отпускане 

на средства на ФСМП град Две могили. 

 Б. Георгиев – оттеглям докладната си записка. 

 

 По шеста точка от дневния ред докладна записка вх.№34/: Определяне 

на представител на Община Две могили в Управителния съвет на спортен 

клуб по тенис на маса и Бул “Две могили” 

 А. Феим – предлагаме представител на общината да бъде г-жа Юлия 

Йорданова – секретар на общината. 

 Б. Георгиев – оттеглям своето предложение, ще гласуваме само новото. 

 След поименно гласуване, с 16 гласа “за”,  “против” – няма”, “въздържали 

се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№57 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.15 във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.3, ал.2,т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , 

определя на мястото на Ахмед Назиф Феим, ЮЛИЯ МАРИНОВА 

ЙОРДАНОВА, секретар на Община Две могили за представител на общината в 

Управителния съвет на спортен клуб по тенис на маса и Бул “Две могили”. 

 2. В останалата си част – по отношение на Стефка Райкова Пенчева – 

решението остава непроменено. 

 

 По седма точка от дневния ред: /докладна записка относно вх.32/ 

Оставяне в сила или изменение на т. 1 от свое решение № 37, отразено в 

протокол № 4 от 19.12.2007 г. на Общински съвет – Две могили. 

 Св. Донев – разговарях с представители от РИ на МОТ Русе, предлагат да 

остане като филиал на друга детска градина. И за други села ще се получи така. 

Предложението на комисията е, да остане в сила приетото решение. Ако има 

възможност за забавяне с 1-2 месеца, това може да помогне на хората 

малко.икономически е невъзможно да продължава така.  
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 А. Феим – по принцип съм съгласен с кмета на Чилнов. Но, ако е 

възможно с разрешение от институциите, да се забави малко затварянето. 

 Г. Бобев – кмет на Чилнов – притеснен съм и това, че доста деца наистина 

не са подготвени за пътуване през зимата – нямат обувки, дебели дрехи. Поне от 

1 юни да се отложи закриването. 

 Б. Георгиев – имаше подписка от родители, но не е приложена към 

докладната записка. 

 Н. Мустафова – директорка на детската градина в Чилнов – деца има при 

нас, дори сега още 4 искат да се запишат. Има хронично болни, които не могат 

да пътуват. Нека да удължим живота на селото, като не затваряме детската 

градина. 

 Св. Донев – май-малко аз ще искам да се затваря учебно заведение. Ако е 

възможно ,да се забави във времето. 

 Др. Дамянов – където е възможно да се забави с 3-4 месеца – да. Но това е 

пътя. В процес на реконструкции и промени сме. Нямаше да има съкращения на 

персонала, но в Чилнов трябва да се правят огромни разходи и инвестиции. Да 

променим датата – от 01.06.2008г – да се адаптират хората. Това е трябвало да 

се свърши от предишното ръководство, но те нямаха сили да го направят. До 

края на мандата тези ще са промените. И в Кацелово, и в Батишница трябва да 

се подготвят хората за бъдещите закриване на училищата. Трябва да се 

адаптират хората в новата ситуация. 

 Б. Георгиев – по реда на докладната записка – първо да гласуваме за 

оставане в сила на решение №37 – “за” – няма, “въздържали се” – няма, 

“против” – 16. 

 За втората част на докладната записка – закриване от дата 01.06.2008 

година – “за” – 16, “против” – няма, “въздържали се” – няма и ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№58 
Изменя точка 1 на свое решение № 37, отразено в протокол № 4 от 

19.12.2007 г., която да придобие следния вид:  

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 

01.06.2008 г.  

В останалите си части, решението остава непроменено. 

 

 

 По осма точка от дневния ред /докладна записка вх.№36/: Отмяна, 

изменение и допълнение на разпоредби от Правилника за организацията 

идейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, приет с Решение № 23 по Протокол № 

4/19.12.2007 г. на Общински съвет – Две могили. 
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 Б. Георгиев – с писмо изх.№0800-891/04.01.2008 година на Областен 

управител на Област Русе сме уведомени за установени недостатъци н приетия 

от нас Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, /Решение № 23 

по Протокол № 4/19.12.2007 г. на Общински съвет – Две могили/. 

 Й. Великов – основателна е заповедта, трябва да се приемат корекции в 

правилника. 

 След гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№59 
1. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове във връзка 

с чл.45, ал. 9 и 10 от ЗМСМА и чл. 101, ал. 6 и 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ОТМЕНЯ, ИЗМЕНЯ И 

ДОПЪЛВА Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както 

следва: 

1.1. ОТМЕНЯ чл. 10, ал 2.  

1.2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл. 101, ал. 1 и 3, които придобиват следния 

вид: 

ал.1: Областният управител или кмета на общината могат да върнат за 

ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на 

Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния 

административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 

административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. 

Областният управител или кмета на общината не могат да върнат за ново 

обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с 

организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. 

ал.3.: Председателят на общинският съвет разпределя на водещата 

комисия постъпилото от областния управител и кмета на общината оспорване 

на решение на съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне 

на становище. 

1.3. ИЗМЕНЯ чл. 113, ал. 4, който придобива следния вид: 

ал.4.:  При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя 

на заседанието по ал. 3, но не по-късно от 14 – дни от получаването и. 

1.4. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл. 114, ал. 1, който придобива следния вид:  

ал.1.: Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно от 

Общинската избирателна комисия, при трайна фактическа невъзможност да 

изпълняват задълженията си за повече от 6 (шест) месеца поради заболяване 

или смърт. 

1.5 ОТМЕНЯ чл. 131. 
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1.6. ОТМЕНЯ чл. 133, ал. 2. 

 

 По девета точка от дневния ред: Докладна записка вх.№39 за 

разкриване на нова автобусна линия Кацелово – Бяла – Кацелово. 

 Др. Дамянов – правим го по искане на жителите на посочените населени 

места. В Бяла има институции,които хората се налага да посещават, а няма 

никакви удобни превози и връзки между тези населени места.Трябва да се 

съгласува с останалите общини, което вероятно ще стане утре. Имаме 

предварителни разговори и те са дали съгласието си. След това ще се представи 

на областния съвет за включване в транспортната схема. Засега ще пътува в 

четвъртък, занапред може и в други дни.  

 След гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържал се” – няма, 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№60 
 1.На основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 2 от 15 март 

2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки 

автомобили, Общински съвет Две могили дава съгласието си за откриване на 

нова автобусна линия Кацелово – Бяла при следната схема на маршрута :  

Тръгване в 7,30 часа от 

 с.Кацелово  

 с.Каран Върбовка 

 с.Острица 

 с.Широково 

 с.Чилнов 

 с.Бъзовец 

 с.Батишница 

 гр.Борово 

 с.Пет кладенци 

 гр.Бяла 

и в обратна посока с час на тръгване 13,30 часа 

 гр.Бяла 

 с.Пет кладенци 

 гр.Борово 

 с.Батишница 

 с.Бъзовец 

 с.Чилнов 

 с.Широково 

 с.Острица 
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 с.Каран Върбовка 

 с.Кацелово 

 

2.Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изготвяне на проект на маршрутно разписание, 

съгласуване с на същото общините Борово и Бяла и последващо представяне за 

одобрение пред Комисия по транспорт – към Областен Съвет за развитие – 

Русе. 

 

 

 Докладна записка вх.№ 40 за прекратяване на действащ договор за 

наем и настаняване на наемателите в равностоен общински имот. 

 Др. Дамянов – на партерния етаж има бръснарски салон, но тъй като ще се 

започне ремонт във връзка с разкриване на паричния салон, е необходими да се 

освободи помещението, за да се преместят службите от Социални грижи. В 

паричния салон ще има обслужване от данъчна служба, АПОН, ТСУ. До м. 

април трябва всичко да е готово.  СИ Банк поеха за своя сметка ремонта. 

Предлагаме на бръснарките друго общинско помещение в сградата на Автогара 

Две могили, като ремонта е за сметка на наема. Имам право да подписа договор 

за наем за срок от 10 години.  

 В. Стефанов – не съм съгласен. 

 Ал. Иванов – равностоен имот, 10 години срок на договор. Това за тях е 

сигурност за бъдещето. 

 Й. Великов – законосъобразно е. добра е идеята на първия етаж да има 

такива служби. Ще има и ощетени в случая, но така е. няма да са в центъра на 

Две могили, но там са ЖП гара и Автогара, всички пътуващи слизат там. 

 П. Петров – салонът е от 70кв.м. не е целесъобразно да се използва само 

от две бръснарки, той стои празен в случая. Вярно, по далеко са от центъра, но 

ще свикнат хората. 

 Др. Дамянов – не вярвам, че ще има ощетени. Ние разговаряхме с тях, те 

са съгласни. Ще извършат ремонта, но това ще е за сметка на наема. Даваме им 

сигурност с този договор за 10 години.  

 След поименно гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали 

се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№61 
 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация,  чл.15 ал.1 т.2 и чл.18 ал.1 от Закона за общинската собственост, да 

бъде прекратен договор за отдаване под наем на общински имот „Бръснарски 

салон”  № 119/2001г. сключен между община Две могили и Румяна Колева и Роза 

Стефанова. 
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 2.На основание чл.15 ал.2 от Закона за общинската собственост 

наемателите да бъдат настанени в равностоен общински имот- помещение от 

15кв.м. в „Автогара” Две могили.за срок от 10 години съгласно Наредба № 7 на 

Община Две могили. 

 3.Разходите извършени от наемателите за въвеждане в експлоатация на 

помещението в „Автогара” да бъдат приспаднати от нормирания наем за имота 

след представяне на фактури. 

 4.Възлага на кмета на община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението по т.1., 2 и 3. 

 

 Докладна записка вх.№42 за вземане на решение за дялово участие по 

проект по програма ФАР “Реконструкция на сгради на училища, 

предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски произход в 

етнически смесени класове”. 

 Др. Дамянов – има възможност да се осигурят доста средства по тези 

програми. Знаете, че в общината доста голям процент са ромско население. 

Удължиха срока за представяне на проекти до 31 януари. Предлагаме две 

докладни по програма ФАР. 

 П. Петров – може до 20% да се гласува. Предложението е за 5% участие 

на общината, но трябва да гласуваме, защото даваме 10000 евро, а получаваме 

210000 евро. 

 Др. Дамянов – проектите са готови. 

 След поименно гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали 

се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№62 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 от ЗМСМА ОбС Две могили 

определя сумата 10000 /десет хиляди/ евро за участие в проект “Ремонт и 

реконструкция на училище с. Баниска”. Тези средства да бъдат заделени в 

Бюджет 2008  година. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на общинския съвет. 

 

 Докладна записка вх.№43 за вземане на решение за дялово участие по 

проект по Програма ФАР “Подобряване на състоянието и интеграция 

малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху 

ромите” 

 Др. Дамянов – проектът е готов, ще се представя в София. Голяма част от 

капиталовите разходи ще са за съфинансиране. Знаете, че всеки проект иска 

съфинансиране.  

 След поименно гласуване, с 16 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали 

се” – няма, ОбС прие  
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РЕШЕНИЕ 

№63 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 от ЗМСМА ОбС Две могили 

определя сумата 20000 /двадесет хиляди/ евро за участие по проект “Ремонт и 

реконструкция на улична мрежа в кварталите с ромско население в с. Баниска, 

с. Бъзовец и гр. Две могили”. Тези средства да бъдат заделени в Бюджет 2008 

год. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на общинския съвет. 

 

 Докладна записка вх.№44 за осигуряване на безплатно работно 

облекло на работниците и служителите в общината. 

 Др. Дамянов – общинския съвет има право да определя размера на 

работното облекло. Няма да обеднее общината като се завиши с 10-20 лв на 

човек. Миналата година бяха разрешени по 160 лв. За охраната ще се осигури 

работно облекло. 

 След гласуване, с 16 гласа “за”,  “против” – няма, “въздържали се” – няма, 

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№64 
1 Утвърждава средствата по разходната част на бюджета на Общината 

за 2008г. за работно облекло, като за един служител по щатни и извънщатни 

бройки по трудови правоотношения е в размер на минималната работна заплата 

за страната, приета с ПМС от 10.01.2008г. – 220 лева. За лицата на 4-часов 

работен ден сумата е в размер на 110 лева. 

2 Упълномощава кмета на Общината да утвърди списъците по щатен 

и извънщатен персонал по трудови правоотношения в детските градини, 

училища, социални и здравни заведения, общинска администрация и персонала 

във всички останали дейности по бюджета на общината, както длъжностите, 

вида и сроковете за износване на безплатното работно облекло. 

 

 Б. Георгиев – предстои приемане на второ четене на Наредба №5. 

Постъпилото предложение за такса 2лв за вход на Автогара е единственото, 

което е постъпило. Предлагаме да се гласува по раздели . 

 П. Петров – наредбата е обсъждана многократно, няма никакви 

забележки. 

 Б. Георгиев – подлагам на гласуване за приемане на второ четене на 

Наредба №5, допълнена с таксата за вход на Автогарата. 

 След гласуване, с 16 гласа “за”,  “против” – няма, “въздържали се” – няма, 

ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№65 
 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА ОбС приема на второ четене 

Наредба №5 да определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Две могили, Област Русе. 

 

 По точка десета от дневния ред: . Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

 - К. Стойков – от името на работещите в Спешна помощ искам да 

благодаря на кмета на общината за вниманието, с което сме удостоени. Да 

пожелая спорна работа на общинския съвет и лична на кмета на общината. 

 - М. Чолаков – имах питане за транспортните разходи на хора от Помен, 

които пътуват до Могилино, до дома. Все още тези пари са за тяхна сметка. 

Искам да ви уведомя, че от дома масово напускат работа.  

 Др. Дамянов – на следващото заседание трябва де внесем докладна 

записка и ще плащат 50% от разходите си за транспорт. Защо напускат хората? 

Знаете за медийния интерес към този дом. Но всичко това не е в интерес на 

общината, може би за част от децата, които са там само ще има полза. 

Изискванията на УНИЦЕФ за такива домове е  те да бъдат близо до болници, в 

по-големи селища, достъп до гара и автогара. Бях в министерството. Друго е 

нашето становище. Държавната политика е децата да са дори в областния 

център, защото там щели да се чувстват по-добре. А за шоуто – ще се съберат 

пари, то е по идея на БТВ, предлагат в Две могили да се построи жилище за 

децата, но комисия от нас трябва да реши дали е разумно това. Има вече и в 

администрация служител, който ще се занимава с тези въпроси. Не е мое 

решението. Има отреден терен в Две могили, където може да се строи такова 

жилище, но според мен трябва да се съгласува и да има допитване до 

населението на Две могили. Не е в полза на общината това шоу. От следващата 

седмица започва работа домашния социален патронаж. Нека всички кметове да 

проучат колко желаещи има по селата и да ги включим. Ако има много 

желаещи, може да се включат и селата по посока Могилино. Около 200 човека 

могат да се обслужват. Средствата за транспортни разходи ще се реши на 

следващото заседание. Искам да ви уведомя, че от предвидените средства по 

снегопочистване в размер на 52 хлв, са изразходвани досега 30 хлв. 

 

 

 Б. Георгиев – подари приключване на дневния ред, заседанието бе 

закрито. 
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ИЯ/ 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ  

        ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:________________ 

           /Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


