
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 8 
 

Днес, 03 март 2008 година, за 15.10 часа, бе насрочено провеждането на 

осмото заседание на Общински съвет – Две могили. 
 Преди започването му, Председателя на Общинския съвет покани 

присъстващите в залата със ставане на крака и с едноминутно мълчание да 

почетат паметта на трагично загиналите граждани край град Червен бряг. 

В 15.00 часа, Иван Захаринов – председател на Общинската избирателна 

комисия – Две могили, обяви, пред присъстващите в залата общински 

съветници, кметове на община и кметства, граждани, че в комисията е получено 

искане за промяна в състава на Общинския съвет, поради назначаването на 

Александър Иванов Иванов на длъжност в общинска администрация.  

Със свое Решение № 45/27.02.2008 г., Общинската избирателна комисия – 

Две могили, замества общинския съветник Александър Иванов Иванов от 

Предизборна коалиция “За Две могили” (СДС, ДСБ, ДП и ЗНС) със следващия в 

листата – Тодор Неделчев Куцаров с ЕГН 3805035365, като го обявява за избран 

общински  съветник. 

Иван Захаринов прочете текста на клетвата, посочен в член 32, ал. 1 от 

ЗМСМА, а Тодор Неделчев Куцаров – повтаряше, след което подписа клетвена 

декларация.  

 В 15.10 часа, Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет 

откри заседанието. Той съобщи, че на него присъстват 15 общински съветника. 

Отсъстват 2: Красимир Ганчев Кунев и Йордан Георгиев Великов.  

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие Кмета на Общината, Зам. – кмета на 

Общината, Кметовете на кметства, граждани. 

 Байчо Георгиев честити Националния празник на всички присъстващи в 

залата. Той заяви: 3 – ти март е денят, в който всяка година си спомняме, макар 

и на бегом историята на България. Денят, в който виждаме страната си такава, 

каквато трябва да бъде. Донесена на знамена от конски опашки, блеснала в 

християнските хоругви, обагрена в червено в гибелта на Търново, зелена в 

знамената на хайдушките чети, готова на всичко в надписа „Свобода или смърт, 

спираща врага в цветовете на Самарското знаме, караща сърбите да сънуват 

кошмари при спомена за Сливница. Блестяща и помръкнала, горда и съкрушена, 

окъпана в кръв и слава. България, преборила се, за да оцелее, за да я има. 
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Байчо Георгиев предложи заседанието на Общинския съвет да 

протече по предварително обявения и раздаден на общинските съветници 

проект за дневен ред. 

Предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен ред не бяха 

направени. 

При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
  

1. Отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит за 2007 година.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Изграждане на стопански път между село Помен и село Голямо 

Градище.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Утвърждаване на средства за отбелязване на Националния празник на 

Република България – 3 март.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. 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 – първо четене. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 

5. 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 – второ четене. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 

 6. Приемане на Наредба №10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на 

Община Две могили, Област Русе – първо четене. 

  Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник в Общ. съвет 

7. Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област Русе – 

първо четене. 

  Вносител:  Микерям Кадир Адям – Общински съветник 

                               Никола Иванов Николов – Общински съветник 

8. Извършване на промени в Комисиите по „Бюджет и финанси” и 

„Здравеопазване и социална политика”. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет 

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

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  Кмет 

на Община Две могили:  

Отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит за 2007 г.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

      1. Петър Петров – Общински съветник: Комисията е съгласна с 

направения от Кмета отчет. Дефицитът се получава от горивата. Разлика се 

получава и от общинските дейности. Не бива да се дават общински пари за 

държавни дейности. Предлагам да се приеме предложения от кмета проект за 

решение по представения от него отчет. 

 2. Микерям Адям  – Общински съветник: От отчета се вижда, че към 

31.12.2007г. са останали просрочени задължения в размер на  152 235 лв., които 

през месец януари 2008 г. са изплатени. Посочени са и суми на дофинансиране 

на държавни дейности в размер на 218 141 лв. От тази сума 95 936 лв. е за 

образованието и 50 162 лв. за Дома в Могилино. 

 След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 77 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

финансово подпомагане на общини субективен структурен дефицит през 2007 

г., приема Отчета за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит за 2007 г. на Община Две могили. 

 Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

         По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  Кмет 

на Община Две могили:  

Изграждане на стопански път между село Помен и село Голямо Градище.  

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

      1. Пламен Лашев  – Общински съветник: Комисията по териториално 

устройство и строителство разгледа на свое заседание предложената от Кмета 

на Общината докладна. Подкрепяме я. Съобразена е с разпоредбите на Закона.  

 2. Вели Велиев – Кмет на село Помен: От няколко години има 

изработени проекти които позволяват да се направи този път, но трябва да се 

обезщетят собствениците. Призовавам общинските съветници да подкрепят 

становището за изграждане на пътя. 
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 След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 78 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 141 и следващите от Закона за 

устройството на територията и чл. 22 от  Закон за общинската собственост: 

1.1. Приема изработените работни проекти за обект „Стопански път” с. 

Помен – с.Голямо Градище. 

1.2. Възлага на Кмета да проведе процедурите по обезщетяване на 

засегнатите земеделски земи в землището на с.Помен по цени на основание чл. 

21 , ал. 3 от Закона за общинската собственост, съобразно категорията на 

същите, които възлизат на обща площ 5824.22 кв.м. и на обща стойност 1837.00 

лева. 

 Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  Кмет 

на Община Две могили:  

Утвърждаване на средства за отбелязване на Националния празник на 

Република България – 3-ти март.  

 В разискванията по трета точка взеха участие: 

      1. Петър Петров  – Общински съветник: Сумата от 2000 лева която ще 

бъде необходима за осигуряване на мероприятието по честването на 3-ти март е 

в рамките на разумното. Предлагам да подкрепим докладната. 

 След приключване на разискванията по трета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 79 
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и във връзка с отбелязването на националния 

празник на Република България, Общинския съвет определя необходимите 

средства, както следва: 

1.1. За фойерверки     1000 лева 

1.2. За помощни средства    150 лева 

1.3. За озвучаване     80 лева 

1.4. За коктейл на участниците и гостите  600 лева 
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1.5. За венци      105 лева 

1.6. За факли      65 лева 

2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на решението. 

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет: 

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 – първо четене. 

 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

      1. Петър Петров  – Общински съветник: Трябва да приемем такава 

наредба. Общината трябва икономически да играе и да приема такива заеми от 

банките. Без решение на Общинския съвет такъв дълг не може да се приеме. 

 След приключване на разискванията по четвърта точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 80 
1. На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг (обнародван в 

ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 01.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005 

г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 05.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 

80 от 05.10.2007 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 № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община 

Две могили, област Русе. 

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета  точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев –Председател 

на Общинския съвет: 

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 – второ четене. 

 В разискванията по пета точка взеха участие: 
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      1. Пламен Лашев  – Общински съветник: Между първото и второ 

четене на наредбата в комисията по териториално устройство и строителство не 

са постъпили предложения за изменения или допълнения. Предлагам на 

общинските съветници да гласуват във вида в който ни е раздаден. 

 2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

 2.1. Имате ли предложения за изменение на първи раздел от наредбата: 

Общи положения? – няма. 

2.2. Имате ли предложения за изменение на втори раздел от наредбата: 

Ред и начин за изпълнение? – няма. 

2.3. Имате ли предложения за изменение на трети раздел от наредбата: Ред 

за вземания по направените разходи? – няма. 

2.4. Имате ли предложения за изменение на четвърти  раздел от наредбата: 

Допълнителни разпоредби? – няма. 

2.5. Имате ли предложения за изменение на пети раздел от наредбата: 

Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

2.6. Имате ли предложения за изменение на приложение № 1, № 2, № 3, № 

4 и № 5 към наредбата ? – няма. 

След приключване на разискванията по пета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 81 
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 ВТОРО 

ЧЕТЕНЕ, считано от 04.03.2008 г. 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. 

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев – Общински 

съветник: 

Упълномощен съм от г-н Красимир Кунев, като негов заместник в 

Групата общински съветници „Заедно за Община Две могили” да ви представя 

за приемане Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
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дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на Община Две 

могили, Област Русе – първо четене. 

В Общинския съвет постъпват молби за отпускане на социални помощи. 

Но нормативна уредба в тази насока нямаме. Затова, тази Наредба, макар и 

несъвършенна, прави опит да регламентира тези проблеми. Затова ви предлагам 

да я приемете на първо четене. 

 В разискванията по пета точка взеха участие: 

      1. Петър Петров  – Общински съветник: Аз подкрепям приемането на 

тази наредба. В бюджета за 2008 г. са заделени средства за такъв род дейности. 

Сумите не е голяма, но като начало, идеята е добра. 

 2. Ахмед Феим  – Общински съветник: Тази наредба трябваше да се 

приеме по-рано. Но по-добре късно, отколкото никога. Призовавам общинските 

съветници да подкрепят наредбата и да я приемем.      

3. Койчо Пенчев – Жител на Община Две могили: Гражданското 

общество в Две могили мечтае да се създаде граждански фонд, който да има за 

цел да подпомага крайно нуждаещите се. Предлагам да се направи една 

тетрадка или кутия, която да стои долу в административния център. Гражданите 

да пускат в кутията средствата, които могат да си позволят, а отделно да има 

комисия, която да я отваря периодично      

4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили:  Наредбата има 

социална насоченост. Тя има за цел да подпомогне семействата, които нямат 

необходимите средства за обучение на децата им, да ги подпомогне при 

необходимост от лечение. Но кръга на засегнатите, трябва да обхване и 

пострадалите от ПТП, пожари, наводнения и други стихийни бедствия. След 

сесията ще представя писмените си бележки с предложения по наредбата, които 

общинските съветници да разгледат. Ако приемете, че са разумни, да бъдат 

включени в нея. 

След приключване на разискванията по шеста точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 82 
1. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с 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 № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на 

община Две могили, област Русе.   

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По седма точка от дневния ред докладва Микерям Адям – Общински 

съветник: 

Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област Русе – 

първо четене. 

 В разискванията по седма точка взеха участие: 

      1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: В нашата 

Община до сега не е избиран обществен защитник. Това е първи опит. 

Предложението е този защитник да работи не само при нас, но и в съседните 

нам общини – Иваново, Борово, Бяла и Ценово. Надяваме се обществеността в 

Две могили да приеме положително предложението. 

2. Йордан Борисов – Жител на Област Русе: Предложението за 

избиране на обществен посредник в тези пет общини е идея на Общинския 

съвет – Две могили. Правилника е добре структуриран и е съобразен с 

нормативните документи. Той дава възможност да се работи много. 

Обществения посредник ще бъде от полза за цялата Община.  

След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 83 
 1. На основание чл. 2, ал. 1, изр. 1, чл. 136, ал. 1, изр. 1 от Конституцията 

на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, 

чл. 21а, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, 

Закона за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, ПРИЕМА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ, ПРАВИЛНИК № 5 ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ.  

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – Председател 

на Общинския съвет: 

Извършване на промени в Комисиите по „Бюджет и финанси” и 

„Здравеопазване и социална политика”. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

      1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: След 

напускането на Александър Иванов, Комисията по „Бюджет и финанси” остана 

без Председател, а Комисията по „Здравеопазване и социална политика” – без 

един член. В същото време, днес, Тодор Куцаров положи клетва като общински 

съветник, и следва да бъде включен в някои от комисиите. С цел да не правим 
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драстични промени в състава на действащите в момента комисии, предлагам 

Петър Петров, като секретар на Комисията по „Бюджет и финанси” да бъде 

избран за неин председател, а Тодор Куцаров – за секретар. Освен това, Тодор 

Куцаров да бъде избран и за член на Комисията по „Здравеопазване и социална 

политика”.  

След приключване на разискванията по осма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 84 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 23 от Закона за местно самоуправление 

и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 и 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

1.1. Освобождава Петър Колев Петров като секретар на Комисията по 

„Бюджет и финанси”. 

1.2. Избира Петър Колев Петров за председател на Комисията по „Бюджет 

и финанси”. 

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 85 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация: 

1.1. Избира Тодор Неделчев Куцаров за секретар на Комисията по 

„Бюджет и финанси”. 

1.2. Избира Тодор Неделчев Куцаров за член на Комисията по 

„Здравеопазване и социална политика”. 

Гласували 15 съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Искам да 

информирам тук присъстващите общински съветници, кметове на кметства, 

граждани, че на 20.02.2008 г. в тази зала се проведе заседание на Общото 

събрание на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) 
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в общините Борово, Две могили и Иваново. На него бяха избрани нови 

членове на Управителния съвет. По-късно този съвет ме избра за Председател за 

срок от 1 (една) година. Освен това, беше приета Стратегия за развитие на 

сдружението и бяха приети Правила за избор на проекти, финансирани от него. 

Целта е ясна – разработване на проекти и участие с тях по различни програми. 

Ще бъдат назначени служители, с които хората ще имат пряк контакт. Офисът 

на Сдружението ще бъде в Две могили, за което ще бъде оборудвано 

помещение. До края на месец март промените в Сдружението ще бъдат 

отразени в Регистрите на Окръжния съд. Гражданите, които проявяват интерес 

към работата на МИГ, могат да станат негови членове. Ще търсим и външна 

помощ – консултанти, които да ни консултират по различни въпроси. Ще се 

организират обучения. Хората трябва да знаят, че МИГ ще подкрепя всички, 

които са инициативни. И тази помощ ще бъде безвъзмездна. Целта е да се 

подкрепи малкия и среден бизнес. Реализирането на проектите ще продължи да 

2015 г., така че призовавам всички да погледнат сериозно на тази възможност, 

която ни се предоставя и да привлечем по-голям кръг от хора, които да се 

включат по различни проекти. Всичко това, което ще се направи, ще бъде за 

добро, не само за самите тях, но и за цялата Община. 
 

Нямаше други желаещи да се изкажат. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Поради 

изчерпване дневния ред на осмото заседание на Общинския съвет, обявявам 

заседанието за закрито. 

 

НН/НН 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

             

            

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


