
П Р О Т О К О Л 

№7 

 
 Днес, 01 февруари 2008 година се проведе редовното седмо заседание на 

Общински съвет Две могили. Присъстваха 16 общински съветника. Отсъства 

Александър Иванов Иванов – по уважителни причини. В работата на съвета 

взеха участие зам. кмета на общината, кметове на кметства, г.жа Банчева от 

Областна администрация Русе. 

 Б. Георгиев – трябва да приемем допълнение към предварително обявения 

дневен ред, тъй като в последните дни бяха внесени във входящата поща на 

общинския съвет няколко докладни записки. И те са: 

 - вх.№53 от група родители с искане за образуване на два паралелки от 8-

ми клас; 

 - вх.№54 за промяна в транспортната схема; 

 - вх.№55 за удължаване договора на РС “ПО” 

 - вх.№56 – за продажба чрез търг на общинско имущество. 

 Лично предлагам ДЗ вх.№53 да отпадне от дневния ред, защото не е 

възможно това да стане в средата на учебната година. 

 Е. Петров – това трябваше да стане в началото на годината, а не сега. 

 Св. Донев – въпреки всичко разгледахме записката в комисията, но имаме 

предложение да не се взема решение. 

 П. Петров – толкова ли са спешни тези докладни записки, че трябва така , 

без да са разглеждани в комисии да се гласуват. 4 години стои това имущество 

непродадено, и сега спешно решение. 

 Б. Симеонов – започва втория етап от смяната на дограмата в училище, а 

старта стои и тя, и заемат много място в училище. Може да се обяви търг и да се 

продаде, това което може да се използва. За Пожарната – през м. март изтича 

договора, може и на следващото заседание да се приеме решение. 

 С. Сабах – нямаме ги тия докладни, а и по-голямата част от другите 

материали. Не може  ли по електронната поща да се изпращат. 

 Б. Георгиев – още на 22 януари ви поканих да си ги получите, но не 

всички го направиха. След това сте идвали поне 5 пъти в стаята, но никой не 

прояви интерес. 

 А. Феим – мисля, че няма да е проблем, както на предишния общински 

съвет да си разнасят материалите лично на всеки. 

 Б. Георгиев – пак казвам, че на 22 януари са раздадени основната част от 

материалите, а сега това са допълнителни. Не прекалявайте. Идвате на комисии 

, а не си вземате  материали. Всеки трябва да проявява и самоинициативност, да 

пита, да проявява интерес. Нека прекратим разискванията и да гласуваме 

дневния ред, заедно с направените допълнения, без ДЗ вх.№53. 

 След гласуване, с 16 гласа “за”, ОбС прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
1. Определяне на представител на общината в Националната асоциация на 

секретарите на общини в Република България  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода 2006 

– 2007 г.  

 Вносител: инж. Боян Симеонов – председател на МКБППМН 

3. Докладни записки  

- вх.№ 56 за продажба чрез търг на бракувани вещи – частна общинска 

собственост; 

- вх.№55 за удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно 

управление на недвижим имот – общинска собственост  по реда на чл.12,ал.3 от 

Закона за общинската собственост, 

- вх.№ 54 за промяна на Общинска транспортна схема. 

4. Създаване на обществен съвет на територията на община Две могили. 

 Вносител: Росица Георгиева – Директор на дирекция „СП” – Две 

могили 

5. Върнато за ново разглеждане наше Решение № 43 по Протокол № 

5/04.01.2008 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

6. Приемане на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на 

обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински 

дълг в община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

7. Приемане на Наредба № 9 за принудително изпълнение на заповеди за 

поправяне, за заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 

територията на община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

8. Приемане на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Две могили, област Русе – второ четене. 

 Вносител: Александър Иванов – общински съветник 

9. Приемане на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област 

Русе – първо четене. 

 Вносител: Микерям Адям – общински съветник 

             Никола Николов – общински съветник 

10. Приемане на Правилник № 3 за организацията, управлението и 

дейността на специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и 

сигурност” в община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Велико Стефанов – общински съветник 

 11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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 По първа точка от дневния ред: Определяне на представител на 

общината в Националната асоциация на секретарите на общини в 

Република България  

 Б. Симеонов – рутинно решение, трябва да се промени представителя на 

общината в асоциацията, тъй като има промяна в управленския апарат. 

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

“въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№66 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.15 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА във връзка с 

Устава на НАСОРБ ОбС Две могили определя за представител на Община Две 

могили, Област Русе в Общото събрание на асоциацията ЮЛИЯ МАРИНОВА 

ЙОРДАНОВА – секретар на общината. 

 

 По втора точка от дневния ред: Отчет за дейността на 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните за периода 2006 – 2007 г.  

 Б. Симеонов – прочете отчета на комисията. 

 Св. Донев – разглеждахме отчета в комисията. Имаме предложение да се 

включи наше предложение за външна охрана в училищата. 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№67 
 1. На основание чл. 

 

 

 По трета точка от дневния ред: Докладна записка вх.№56 за 

продажба чрез търг на бракувани вещи – частна общинска собственост 

 Б. Симеонов – предлагам да не приемем решение с бройките на вещите 

,защото те ще се увеличат, а само по принцип за продажба. 

 П. Петров – ще се направи опис на годните за продажба и така ще се 

обяви търга. 

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

“въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№68 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.43,т.2 от Наредба№7 за реда на придобиване,, 
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управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с докладни 

записки на директора на СОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили, 

вх.№№829/15.11.2007г и 20/11.01.2008г, ОбС Две могили дава съгласието си за 

обявяване на търг с явно наддаване, по опис, за продажба на следните вещи – 

частна общинска собственост: 

 - черчевета – големи; 

 - черчевета – малки; 

 - дърва за огрев; 

 - панелни радиатори; 

 - чугунени ребра. 

 2. Упълномощава кмета на община Две могили да създаде необходимата 

организация за провеждане на търга за продажба на описаните по-горе вещи. 

 

 - докладна записка вх.№ №55 за удължаване срока на договор за 

предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот – общинска 

собственост  по реда на чл.12,ал.3 от Закона за общинската собственост, 

 П. Петров – пожарната са държавна структура, не можем без тях, не би 

трябвало да има проблеми с договора за наем. 

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

“въздържали се” – няма, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№69 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.7 от Наредба№7 за реда на 

придобиване,, управление и разпореждане с общинска собственост на Община 

Две могили, ОбС дава съгласие да бъде подновен договора за безвъзмездно 

управление на недвижим имот, находящ се на ул. “Тетевен” №3 /двуетажна 

масивна сграда и гаражи/ по Акт за частна общинска собственост №13/1997 год. 

с Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Две 

могили, за срок от 10 /десет/ години. 

 2. Упълномощава кмета на Община Две могили да поднови договора за 

безвъзмездно управление на имот по Акт за общинска собственост №13/1997г с 

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Две могили, 

за срок от 10 /десет/ години. 

 

 - докладна записка вх.№54 за промяна на Общинска транспортна 

схема. 

 Б. Симеонов – на предишното заседание бе взето решение за разкриване 

на нова автобусна линия Кацелово – Бяла. В последвалите разговори се 

установи, че с този маршрут няма да е ефективна. По-добре да минава през Две 

могили. От двете посоки в Две могили идват автобуси до 8,30 часа. Така че, 

могат да се прехвърлят и да пътуват с автобуса до Бяла.  
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 Кр. Кунев – лично аз не съм съгласен с тази линия. Тя преповтаря часът 

на тръгване на влака за Бяла. Нали трябва да мисли за хората от селата, а само 

на тези от Две могили. 

 Б. Георгиев – желанието на е на гражданите, а на превозвачите.  

 Б. Симеонов – преди имаше в транспортната схема линия Бяла – Помен и 

Бяла – Кацелово, но и двете на просъществуваха дълго. Прави се обществена 

поръчка, търси се превозвач, сключва се договор. А тъй като г-т Ганчев е в ЖП-

системата, ясно ми е защо се изказва така. Освен това, знаете къде спира влака – 

на гара Бяла, а автобуса – в град Бяла, където хората си вършат работата. 

 Б. Георгиев – всеки търси печеливша линия. Кой ще кандидатства, ако не 

му е изгодно. 

 П. Петров – да опитаме, ако не е изгодно, времето ще покаже. Дано 

тръгне. 

 Св. Донев – искам да направя допълнение към т. 1.4 – да се допълни – 

след съгласуване с ПК по транспорт към ОбС. 

 Г. Малев – има автобус с беленски превозвач от Помен до Бяла. Не може 

ли да си разговаря с колегите, за да се обсъди възможност да идва и до Две 

могили този автобус. Той пътува 3 пъти в седмицата. 

 Б. Симеонов – за Бъзовец – да, а за другата посока? 

 Ив. Вълков – малък е престоя в Бяла на автобуса. Не може ли след 14,00 

часа да се връща? 

 Б. Георгиев – така е направено разписанието, че да има връзка с 

автобусите от и за Русе. 

 Б. Симеонов – мисля, че за 3 часа и 40 минути могат да се свършат доста 

неща. Освен това, и Георгиев каза, обвързано е с връзка с другите автобуси от и 

за Русе. 

 А. Феим – не е ли възможно да тръгва от Кацелово през Две могили до 

Бяла.  

 Б. Георгиев – по същото време от Кацелово тръгва друг автобус за Русе, 

не е разумно да пътуват до Две могили два автобуса едновременно. 

 Е. Петров – колко ученици учат в техникума, за да искаме да съществува 

линията Батин – Две могили. 

 Св. Донев – 24 

 Е. Петров – а идват ли на училище? 

 Св. Донев – линията трябва да съществува. 

 Е. Петров – 8 години се опитвахме да запазим тази линия, но не успяхме. 

Няма пътуващи. 

 След прекратяване на разискванията и проведено гласуване, се получиха 

следните резултати: 

 - по докладната записка на кмета на общината - 3 гласа “за”, 9 “против”, 

“въздържали се” - няма 

 - по докладната за иска с направеното предложение от Св. Донев – 9 гласа 

“за”, 3 “против”, “въздържали се” – няма  
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 и ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№70 
 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 

март2002 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 :    

 1.1. За откриване на нова автобусна линия Бяла-Две могили ,два пъти 

седмично /понеделник и четвъртък/. 

1.2. За закриване на автобусна линия Бяла – Помен /3 курса дневно/ 

1.3. За закриване на автобусна линия Бяла – Кацелово /1 курс седмично/ 

1.4. За промяна в маршрутните разписания на автобусни линии:Две 

могили-Батин ; Две могили-Кацелово. Промяната в линия Две могили – Батин 

да стане след съгласуване с  Комисия по образование, култура и културно-

историческо наследство към ОбС. 

 Неразделна част от настоящата докладна са новите маршрутни 

разписания. 

2.Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изготвяне на проект на маршрутно разписание по 

точка 1.1, съгласуване на същото с общините Борово и Бяла и последващо 

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

развитие – гр. Русе. 

 

 По четвърта точка от дневния ред:  Създаване на Обществен съвет 

на територията на Община Две могили. 

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

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№71 
 На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане  и чл.52 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане да бъде създаден 

Обществен съвет в състав: 

 1. Байчо Георгиев - председател 

 2. Стефан Димитров – зам директор на СОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. 

Две могили; 

 3. Иван Станчев – ст. експерт в Дирекция “Бюро по труда” гр. Бяла, 

филиал Две могили; 

 4. Светлозар Донев – директор ПГСС “К.А. Тимирязев” гр. Две могили; 

 5. Александър Иванов – общински съветник; 
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 6. Миланка Добрева – директор ЦДГ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили; 

 7. Димитър Начев – младши полицейски инспектор към РПУ Две могили. 

 

 По пета точка от дневния ред: Върнато за ново разглеждане наше 

Решение № 43 по Протокол № 5/04.01.2008 г. 

 Б. Георгиев- това е решението за такса смет. Взето е на 04.01.2008 , а е 

трябвало до 31.12.2007г. Със заповед от 18 януари 2008 година областният 

управител спира действието на това решение. 

 П. Петров – почти няма разлика в промилите, но трябваше да се огледа 

добре и да се вземе решението до 31 декември. Сега остават старите размери за 

такса смет. 

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

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№72 
1. На основание 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,  

1.1. ОТМЕНЯ ТОЧКА 2 ОТ СВОЕ РЕШЕНИЕ 43 ПО ПРОТОКОЛ 5 ОТ 

41.01.2008 г.  

 1.2. ПОТВЪРЖДАВА ТОЧКА 1, 3 и 4 ОТ  РЕШЕНИЕ 43 ПО ПРОТОКОЛ 

5 ОТ 04.01.2008 г 

 

 По шеста точка от дневния ред: Приемане на Наредба № 4 за 

условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, 

финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община Две могили, област 

Русе. 

 П. Петров – за 2005 и 2006 година нямаше общински дълг, нека я отложи 

за следващо заседание, за да можем да я обсъдим добре. 

 Б. Георгиев – оттеглям проекта си за Наредба № 4 за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез 

дългосрочен общински дълг в община Две могили, област Русе. 

 

 По точка седма от дневния ред: Приемане на Наредба № 9 за 

принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или 

премахване на строежи или части от тях на територията на община Две 

могили, област Русе. 

 Б. Георгиев – по тази наредба становището на комисията е да се приеме на 

първо четене. Искахме да имаме и становище от архитекта на общината за 

наредбата, но тъй като той не дойде, получихме такова от специалиста “ТСУ” 

към общината – В. Коева. 
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 А. Феим – специфична е материята. Нека се разгледа още веднъж от 

комисията, от специалисти, тогава да я приемем.  

 Б. Георгиев – това е първо четене. 

 След гласуване, с 16 гласа “за”  ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№73 
1. На основание чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията 

(обн., ДВ., бр. 1 от 02.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), чл. 2, ал. 2 от Наредба 

№ 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване 

на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за 

национален строителен контрол (обн., ДВ., бр. 69 от 07.08.2001 г., в сила от 

07.08.2001 г.), 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ПРИЕМА НА ПЪРВО 

ЧЕТЕНЕ Наредба № 9 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, 

за заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

община Две могили, област Русе. 

 

 По точка осма от дневния ред: Приемане на Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Две 

могили, област Русе – второ четене. 

 П. Петров - не са постъпили никакви писмени и устни предложения към 

варианта, приет на първо четене. 

 Б. Георгиев – зачете Наредбата по раздели, но по никой от тях нямаше 

предложения и бе предложено гласуване за приемане на второ четене. 

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

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№74 
 1. На основание чл. 1, ал. 2 на Закона за местните данъци и такси (обн., 

ДВ., бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г. ….. , изм. и доп. бр. 110 от 

21.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), 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 Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ПРИЕМА НА 

ВТОРО ЧЕТЕНЕ, считано от 04.02.2008 г. НАРЕДБА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ.   
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 По точка девета от дневния ред: Приемане на Наредба № 8 за 

символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 

значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 

територията на община Две могили, област Русе – първо четене. 

 М. Кадир – вносител на предложението – прочете докладната записка 

 Б. Георгиев – това е проект за наредба. Колко са запознати с нея, не знам. 

Това е първо четене. Ако има предложения за промени, ще се включат и тогава 

ще се приеме не второ четене. Имаме предложение за промяна на датата на 

Празника на Две могили – предлагаме да бъде на 28 август, когато е обявен Две 

могили за град. 

 М. Кадир – и ние предлагаме през м. май да остане празник на Две 

могили, а през м. август – празник на общината.  

 П. Петров – преди години имаше само две общини в България, които 

нямаха празник на града или общината. След като се допитахме до населението, 

се стигна да решение на общинския съвет за обявяване на втората събота и 

неделя на м. май за Празник на Две могили. Търсеше се подходящо време за 

празника, и през м. май се оказа най-добре. Сега предлагате м. август – но 

тогава съвпада с празници на много села и от нашата, и от съседни общини. 

Освен това, в много общини, обявяването на селищата за градове, не съвпада с 

официалните празници на общините. Това може да стане и при нас. 

 В. Стефанов – подкрепям Петров, да остане през м. май. През 1961 година 

и доста години след това също беше приз май. А през м. август да има само 

културни мероприятия за общината. 

 Е. Петров – празникът е създавал раздори, започван и спиран. Но ако е 

през май не съвпада с никой празник в Русенска област. Освен това през май е и 

Традиционните международен фолклорен детски фестивал в Две могили. Ние 

молим да спазим тази традиция.  

 Б. Георгиев – една от причините ад искаме празникът да бъде през август 

е и този фестивал. Така децата няма да отсъстват от училище. Но това е само 

предложение, ще го решим с гласуване. Искаме да променим и цвета на знамето 

на Две могили. Да бъде зелен. 

 Н. Николов – през май да бъде празника на Две могили, през август – на 

общината. Говори се за мероприятия на пещерата, но според мен не е много 

разумно там, защото терена е наклонен доста и според мен – опасен. 

 Б. Георгиев – трябва да се определи и химн на Две могили, ако трябва 

конкурс за песен и за текст. Сега предлагам да приемем на първо четене 

наредбата. 

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

ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№75 
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 1. На основание 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ПРИЕМА НА ПЪРВО 

ЧЕТЕНЕ НАРЕДБА № 8 ЗА СИМВОЛИКАТА, ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ, ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА 

ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. .  

 

 По точка десета от дневния ред: Приемане на Правилник № 3 за 

организацията, управлението и дейността на специализираното звено 

„Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” в община Две могили, 

област Русе – първо четене. 

 В. Стефанов – вносител на докладната записка и проекта за правилник. В 

тази насока трябва да се работи съвместно с Полицията. Кражбите се вършат 

обикновено нощем. Ако се осигури още една кола, мисля, че се подобри 

работата. В нашата община идват “гастролиращи” крадци от други съседни 

общини и области.  

 Е. Петров – това е първо четене, но ми се иска да знаем състава и 

финансирането на това звено. Колко човека ще бъде, на каква издръжка. Ще 

трябва оръжие, униформи, в големите села по 2 човека. Не съм против да 

започне, пък да видим какво ще стане.  

 В. Стефанов – разглеждан е проекта в комисията. Предлагаме да започнем 

с 4 човека, които в началото ще са само свидетели към полицията. Според мен 

полицията може да охранява всички села. 

 Е. петров – по численост полицията е сега 10 пъти повече от преди 

години, а работата е по-лоша. 

 В. Стефанов – от 3 години съм напуснал полицията. Въпрос на желание и 

организация е да се работи добре. Пак казвам, в началото не повече от 4 човека. 

 Б. Георгиев – в приетата преди структура са записани 9 човека. В 

правилника за дейността на “КООРС” сме се съобразили с изискванията на 

ЗОС, ЗЧОД, Закона за опазване на земеделското имущество и други. Очакват се 

промени в закона за частната охранителна дейност, като такава дейност ще 

може да се извършва само от лицензирани охранители, затова трябва да 

изчакаме с приемането на този правилник. Да не се окаже, чие приемаме нещо, 

което после трябва да отменим. 

 А. Феим – преди 12 години бяхме създали Общинска полиция, но така и 

не разбрахме какво точно правеше. Получи се някакво подобие на охрана. Да не 

повторим грешката. 

 Б. Георгиев – земеделските производители дадоха подкрепата си за това 

начинание и са готови за финансова помощ и финансиране. Но първо трябва да 

сложим основата. Сега очакваме писмени становище по проекта за правилник. 
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Няма да бързаме с второто четене, ще изчакаме промяната в закона и след 

това ще га приемем. 

 След приключване на разискванията и проведено гласуване, с 16 гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№76 
1. На основание чл. 54, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, създава общинско предприятие – 

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО “КОНТРОЛ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И 

СИГУРНОСТ” в община Две могили, област Русе. 

2. На основание чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Закона за частната 

охранителна дейност, 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ПРИЕМА НА ПЪРВО 

ЧЕТЕНЕ, ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И 

ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО “КОНТРОЛ, ОХРАНА, 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” в община Две могили, област Русе.  
 

 По точка единадесета от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 Б. Георгиев – няма питания и изказвания. 

 

 

 Поради приключване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

ИЯ/ 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

      ОбС ДВЕ МОГИЛИ: 

            /Б. ГЕОРГИЕВ/ 


