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П Р О Т О К О Л 
 

№ 9 
 

Днес, 07 март 2008 година, в 09.00 часа, започна деветото заседание на 

Общински съвет – Две могили. 
 Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 

съвет. Той съобщи, че на него присъстват 17 общински съветника. Няма 

отсъстващи. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие Кмета на Общината, Кметовете на 

кметства, г-жа Банчева – представител на Областния управител – Русе и  

граждани от Общината. 

 Председателят на Общинския съвет обяви, че през тази седмица, в 

деловодството на съвета са постъпили Докладни, които предлага на общинските 

съветници да бъдат включени в дневния ред за разглеждане, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 70/04.03.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Добив на Дърва за огрев от гори частна общинска 

собственост. 

 2. Докладна с вх. № 71/05.03.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Закриване на Общинско обслужващо звено. 

 3. Докладна с вх. № 72/05.03.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Предоставяне под наем на имот – частна 

общинска собственост „Общински пазар” град Две могили по АОС № 138/2000 

г. чрез конкурс. 

 4. Докладна с вх. № 74/06.03.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Сключване на споразумение към договор за наем 

между СИ БАНК – АД, клон Русе и Община Две могили 

 Петър Петров – Общински съветник: Господин Председателю, 

оттеглям внесената от мен Докладна с вх. № 59/06.02.2008 г. и включена за 

разглеждане в настоящото заседание на Общинския съвет. През тази седмица от 

НСОРБ получихме информация, която обезсмисля разглеждането и. 

 Красимир Кунев – Общински съветник: Уважаеми господин 

Председател, аз също искам да оттегля внесената от мен за разглеждане на 

второ четене Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на Общината, тъй 

като в Комисията по „Здравеопазване и социална политика” продължават, 
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включително и днес, преди това заседание, да постъпват предложения за 

направата на допълнения в нея. Ще бъда по-добре, тя да бъде разгледана на 

следващото заседание на Общинския съвет.  

Ахмед Феим– Общински съветник: Като председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социална политика” подкрепям казаното от Красимир Кунев. 

С оглед направените изявления от тримата общински съветници, 

Байчо Георгиев предложи заседанието на Общинския съвет да протече по 

предварително обявения и раздаден на общинските съветници проект за 

дневен ред, от който да отпадат точка 7 и 8, но да бъдат включени като 

точки в него за разглеждане въпросите, отнасящи се за: 

 1. Добив на Дърва за огрев от гори частна общинска собственост. 

 2. Закриване на Общинско обслужващо звено. 

 3. Предоставяне под наем на имот – частна общинска собственост 

„Общински пазар” град Две могили по АОС № 138/2000 г. чрез конкурс. 

 4. Сключване на споразумение към договор за наем между СИ БАНК – 

АД, клон Русе и Община Две могили 

Светлозар Донев – Общински съветник уведомява Председателя на 

Общинския съвет, че следва да напусне заседанието на съвета, тъй като по 

телефона са го информирали, че в ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили, на 

която той е Директор е пристигнала проверка от Регионалния инспекторат по 

образованието – Русе.  

Други 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 състоянието на обществения ред и противодействие на 

престъпността на територията на Община Две могили. 

 Вносител: Станчо Барбуков – Началник РПУ – Две могили 

2. Приемане на бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Закриване на Общинско училище – ОУ „Христо Ботев” село Кацелово. 

   Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Закриване на Общинско училище – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село 

Бъзовец. 

   Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Закриване на Общинско училище – НУ „Христо Ботев” село 

Батишница. 

   Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 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 – второ четене. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет 
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7. 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 – второ четене. 

  Вносител: Микерям Адям – общински съветник 

                  Никола Николов – общински съветник 

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

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

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

  Вносител: Велико Стефанов – общински съветник  

 9. Добив на Дърва за огрев от гори частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 10. Закриване на Общинско обслужващо звено. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 11. Предоставяне под наем на имот – частна общинска собственост 

„Общински пазар” град Две могили по АОС № 138/2000 г. чрез конкурс. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 12. Сключване на споразумение към договор за наем между СИ БАНК – 

АД, клон Русе и Община Две могили 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 16(шестнадесет) съветника  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 2 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Станчо Барбуков_- Началник 

на РПУ – Две могили:  

Отчет за състоянието на обществения ред и противодействие на 

престъпността на територията на Община Две могили. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
      1. Величко Стефанов – Общински съветник: Работил съм в системата 

от създаването на РПУ. Отчета е направен добре и предлагам той да бъде приет 

от общинските съветници. Искам да попитам Началника на управлението: Как 

стои въпроса за кадровото попълване на управлението и по-специално,  

необходимостта от служител на МВР в село Кацелово? 

 2. Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили: Като Началник 

искам щата да ми е запълнен, но това не зависи от мен. След 2006 г., когато бяха 

приети измененията в Закона за МВР се промениха изискванията за заемане на 

длъжности. До 2006 г. Началника на РПУ можеше да насочва кандидатите към 

кадрова служба. Правеше се проучване и до една година те заемаха длъжността. 

Младшите полицейски инспектори се назначаваха от Областния директор по 

сигурността. Той обявява конкурс. Аз правя заявка до Областната дирекция на 
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МВР. Те от своя страна правят заявка до Дирекция „Национална полиция” – 

София. Всеки може да кандидатства за местата, които са при нас, независимо от 

кой край на страната е. Това е пренесено от други практики. Може да е добро, 

но има и пропуски. Освен това заплатите в системата на МВР изостанаха. 

Кандидатите, които отговаряха на изискванията за селата Кацелово, Острица и 

Каран Върбовка си намериха по-добре платена работа от тази, която ние 

предлагаме. Независимо от това, ние осигуряваме полицейски служители да 

посещават по няколко пъти в седмицата селата, където няма постоянно 

полицай. Там се патрулира и през нощта. 

 3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предстои да 

бъде изграден „Селски път” между селата Помен и голямо Градище. Очаквате 

ли проблеми с гастролиращи нарушители, които да влизат оттам в нашата 

Община? 

 4. Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили: Такива пътища 

ще подпомогнат много гастролиращи нарушители. Имаме готовност да 

контролираме този процес. Те и сега влизат оттам, нищо, че пътя е черен. Той 

дава възможност за придвижване от Градище към Помен. Но ще се справим. 

  След приключване на разискванията по първа точка, 

Общинския съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 86 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация ПРИЕМА ОТЧЕТ – АНАЛИЗ за състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на РПУ – Две 

могили. 
  

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили: Благодаря на 

общинските съветници за приетия от тях отчет – анализ. Тъй като съм служебно 

ангажиран, а в дневния ред има точка по която могат да възникнат въпроси към 

мен, ако е възможно да бъде разгледана сега. Става дума за Приемане на 

Правилника за организацията, управлението и дейността на специализираното 

звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

 Афмед Феим – Общински съветник: Аз нямам възражения.  

 Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам на 

гласуваме.   

 След приключване на разискванията по направеното процедурно 

предложение, Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 87 
 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация ПРИЕМА ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДА СТАНЕ 

ТОЧКА 2 ОТ НЕГО. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

         По втора точка от дневния ред докладва Величко Стефанов_- 

Общински съветник:  

Приемане на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността 

на специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” в 

община Две могили, област Русе – второ четене. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим  – Общински съветник: Много трудно ще се намерят 

подходящи хора. Без съдействието на полицията ще им бъде трудно. Трябва да 

се работи съвместно с полицията. 

 2. Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили: Имаме проблем 

с комплектоването на селата Пепелина, Острица, Широково, Кацелово, Чилнов 

и Каран Върбовка. Със създаването на СЗ „КООРС”, ще бъдат разрешени 

частично съществуващите проблеми до момента. Служителите на това звено ще 

имат ангажимент по опазване на обществения ред и опазването на земеделските 

земи. Кметът е оправомощен да назначава броя на хората в звеното. Общината 

има издаден лиценз за „Самоохрана”. С предстоящите промени в Закона за 

частната охранителна дейност, е възможно това да отпадне. Ако се стигне до 

там, ще трябва да се направят промени в този Правилник. Но ще бъде хубаво да 

бъде създадено това звено.    

 3. Ахмед Феим  – Общински съветник: Господин Кмета да обясни на 

какъв принцип ще бъдат назначавани служителите от звеното „КООРС”? 

4. Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили: Ако Кмета ми 

позволи, аз ще отговоря на този въпрос. Хората които ще бъдат назначени, 

трябва да отговарят на изискванията, определени в Закона за частната 

охранителна дейност. Това означава, че ще бъдат предварително съгласувани с 

нас. 

 5. Красимир Кунев  – Общински съветник: Линията от село Пепелина 

към село Кацелово няма нито един полицейски служител. Винаги ли ще има 

възможност, служител на МВР да работи с това специализирано звено? Ако 

забележат нарушител, служителите от звено „КООРС” ще могат ли да го спрат, 
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задържат, при необходимост и дали ще могат да конфискуват откраднатото, 

когато няма служител на министерството?  

6. Станчо Барбуков – Началник на РПУ – Две могили:  Ще се постарая 

винаги да има служител на министерството с това звено. В РПУ има постоянно 

дежурен, който ще може да насочи там където е необходимо полицейски патрул 

за съдействие.  

 7. Айдън Карамехмедов  – Общински съветник:  Мисли ли Кмета да 

сложи по един представител от това звено във всяко село? 

 8. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили:  Това е едно 

предизвикателство на Общинския съвет по отношение на контрола. 

Предизвикателство и срещу нарушителите, които нарушават обществения ред. 

На нас ни е необходима нормативна уредба, която да регламентира тези 

отношения. Трябва да се издават актове – например за поддържане хигиената в 

населените места. Това звено трябва да се самофинансира. С оглед на 

резултатите, които те ще реализират, ползвателите на земеделска земя ще 

предоставят финансови средства. Ще държим да има ред и правила. 

Финансирането ще зависи от работата на служителите. Те ще бъдат с униформи 

и ще бъдат организирани в мобилни групи и ще обикалят района. За миналата 

година, например няма издаден нито един наказателeн акт за извършено 

нарушение. Мисля, че ще успеем в това начинание.   

 9. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

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

Общи положения? – няма. 

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

Органи за контрол, охрана, опазване на обществения ред и сигурност в 

Общината. Права и задължения? – няма. 

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

Численост и структура на специализираното звено „Контрол, охрана, обществен 

ред и сигурност? – няма. 

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

Финансиране и отчетност? – няма. 

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

Административно наказателни разпоредби? – няма. 

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

Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 88 
1. На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост 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 и чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ПРИЕМА НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ, считано от 10.03.2008 г., ПРАВИЛНИК  ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО “КОНТРОЛ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И 

СИГУРНОСТ” в община Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 10. Огнян Георгиев – Общински съветник: Аз не знам какво се 

предлага да гласуваме в момента. Не съм доволен от начина ми на снабдяване с 

материали. Нещата  трябва да се подобрят.  

 11. Енчо Петров – Общински съветник: Аз също не съм доволен от 

начина ми на снабдяване с материали.  

12. Красимир Кунев – Общински съветник: Започваме да се 

преповтаряме. Донякъде е основателно. Всеки трябва да има пред себе си този 

Правилник. Колко от съветниците са отишли в Общинския съвет и са се 

запознали с този Правилник. Необходимо е всички документи да се раздават на 

общинските съветници. 

13. Ахмед Феим – Общински съветник: Подкрепям казаното от 

Красимир Кунев.  

 14. Иван Вълков – Кметски наместник за село Пепелина и село 

Широково: Необходимо ли е да обсъждаме чисто технически въпроси. Хората 

не ги интересува кой прочел и кой – не е. Да продължим по-делово.  

 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  Кмет 

на Община Две могили:  

Приемане на бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е един от най-важните 

въпросите в работата на Общинския съвет. Това не е просто едно решение. 

Бюджетът показва откъде идват парите и за какво се изразходват. Колкото и да 

е добър, не може да обхване всички ангажименти. За разлика от 2007 г., сега 

бюджета е завишен. Работим по различни програми и очакваме финансиране. 

Бюджетът е балансиран и не трябва да се вторачваме в определени цифри. 

Трябва да бъдат направени и подготвени проекти за обзавеждане сградата на 

Общината. За сметосъбирането проекта е готов. Одобрени сме от „Овъргаз” за 

газифициране на града, като тръбите, които ще бъдат положени в него ще бъдат 

за сметка на фирмата. Подготвя се и проект за канализацията на Две могили. До 

края на месец май трябва да бъде готов и той е на стойност 20 000 000 евро. 

Около пещерата „Орлова чука” е хубаво да се изгради парк и така нататък. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
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      1. Петър Петров: – Общински съветник: Бюджетът е направен добре. 

Приходната част на общинския бюджет е формирана от: 

 1. Приходи с държавен характер за финансиране на делегираните от 

държавата дейности; 

 2. Приходи с общински характер за финансиране на местни дейности и 

дофинансиране на държавни дейности. 

 В частта на държавните приходи са отразени пълният размер на 

средствата от общата допълваща субсидия, определени съгласно чл. 10, чл. 11 и 

чл. 12 от ЗДБРБ за 2008 г. Тук са отразени и частта от целевата субсидия за 

капиталови разходи, определена с чл. 10 ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г., които са 

предвидени за финансиране на обекти в държавните и местни дейности по 

Решение на Общинските съвети и преходния остатък от 2007 г. 

 Общата допълваща субсидия за общината, утвърдена съгласно чл. 10 ал. 

1 от ЗДБРБ за 2008 г. е в размер на 2 616 558 лв.. 

 Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 20 534 лв  

 Преходният остатък в частта за държавните приходи от 2008 г е в 

размер на 17 675  лв. и е разпределен по функции и дейности. 

 С така определените в ЗДБРБ за 2008г. бюджетни взаимоотношения на 

общината с централният бюджет, държавните приходи в Бюджет 2008 г. 

възлизат на 2 654 767 лв. т.е. увеличение със 15,1 % спрямо първоначалният 

бюджет за 2007 г. 

 Общият размер на приходите с общински характер в Бюджет 2008 г. е в 

размер 2 188 235 лв. Той се формира от собствени приходи в размер на 1 101 

600 лв., обща изравнителна субсидия – 419 600 лв., целева субсидия от РБ за 

капиталови разходи, с която ще се финансират местни дейности – 266 566 лв. в 

т.ч. 138 600 лв. за основен ремонт на местните пътища, субсидия за зимно 

поддържане и снегопочистване 23 700 лв., чужди средства(депозити) – минус 28 

763 лв., заем към фонд «Енергийна ефективност» - минус 21 053 лв. и преходен 

остатък от 2007 г. – 426 585  лв. 

 С така планираните държавни и общински приходи за 2008 г. бюджетът 

на Община Две могили в приходната му част възлиза на 4 843 002 лв. 

 В Разходната си част, разпределението на бюджетните кредити за 

покриване на разходите в общинския бюджет е извършено на база 

предложенията на кметовете на населени места, второстепенните разпоредители 

на бюджетни кредити и ръководителите на бюджетни звена. 

 При съставянето на разходната част на Бюджет 2008 г. е спазено 

изискването на чл. 11 от ЗДБРБ за 2007 г., бюджетните кредити за финансиране 

на делегираните от държавата дейности да бъдат не по-малко от предвидените в 

Закона. Спазени са изискванията на Решение № 20/21.01.2008 г. на 

Министерски съвет за натуралните и стойностни показатели в държавните 

дейности. 

 1. Средствата за работна заплата за делегираните от държавата 

дейности и за местните дейности са определени на база средните брутни 
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работни заплати, определени с ПМС № 175 от 2007г. за работните заплати в 

бюджетните организации и РМС № 20/21.01.2008 г.., увеличени с 10 на сто, 

считано от 1 юли 2008 г. и ПМС № 1/11.01.2008г. за определяне нов размер на 

минималната работна заплата. 

 2. Разходите за социални и здравни осигуровки са разчетени на база 

приетите бюджети на Националния осигурителен институт и Националната 

здравно-осигурителна каса за 2008г., като е спазено съотношението за сметка на 

работодател и работник (60:40) 

 3. Средствата за социално-битово и културно обслужване на 

бюджетните звена разчетени в бюджета са в размер на 3% от плановия размер 

на средствата за работна заплата. 

 4. Работното облекло за персонала в дейностите “държавна 

отговорност” и местните дейности е в размер на 220 лева. 

 Размера на Бюджет 2008 г. в разходната му част и по видове бюджети е 

както следва:  

 - Бюджет “държавна отговорност” – 2 654 767 лв. 

 - Бюджет “държавна отговорност, дофинансирана с общински 

приходи, дарения и др.” – 153 902 лв. 

 - Бюджет “общинска отговорност” – 2 034 333 лв. 

 ВСИЧКО: 4 843 002 лв. 

 От общият обем на разходите по бюджета за 2008 г. 54,8 % са ресурсите за 

държавни дейности, 42 % са общинските и 3,2 % са държавните дейности, 

дофинансирани с общински приходи.  

 Предлагам на общинските съветници да приемат така предложения 

Бюджет 2008 г. на Общината. 

 2. Йордан Великов – Общински съветник: Нашата комисия разгледа 

предложения ни проект за Бюджет 2008 г. В него за тази година са планирани 

средства за водоснабдяване и канализация, чистота, озеленяване, осветление, 

благоустрояване и други. Тази функция е изцяло местна отговорност. 

Средствата, които са предвидени са в размер на 805 061 лв. и са всички 

населени места в общината, т. ч. за В и К – 1 440 лв ; за улично осветление – 63 

770 лв.; за озеленяване - 962 лв.; за чистота – 175 214 лв., дейност ”Други 

дейности по жилищното строителство и БКС” – 563 675 лв. в т.ч. за капиталови 

разходи 436 259 лв.,както следва: 

 1. От субсидия от Републиканския бюджет – 186 566 лв. 

 2. От преходния остатък за 2007 г. – 219 830 лв. 

 3. От собствени средства – 29 863 лв. 

 В тази дейност ”Други дейности по жилищното строителство и БКС” са 

предвидени средства за различни мероприятия, свързани с благоустрояването 

по селата в размер на 31 120 лв. 

 Предлагам на общинските съветници да приемат така предложения 

Бюджет 2008 г. на Общината. 
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 3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: Ние също се запознахме с 

предложения Бюджет. Образованието е със смесено финансиране: от приходи с 

държавен характер и приходи с общински характер. С Решение 

20/21.01.2008г.на Министерски съвет са определени единни стандарти за 

финансиране на дете и ученик, като детските градини и училища са разделени 

на 4 групи. Община Две могили е в трета група с население на общинския 

център под 70 хил. жители и гъстота на населението под 65 души на квадратен 

километър. Този единен стандарт включва цялостната издръжка на училищата в 

размер на 1 105 лв. за един ученик , 1 370 лв. за деца до 5-год.възраст и 1 550 лв. 

за издръжка на 6-год. деца. 

 За общообразователните училища средствата са 869 159 лв., в т.ч. от 

субсидия 822 449 лв., от местни приходи - 4 980 лв., капиталови разходи 30 890 

лв. и стипендии 10 840 лв. При въвеждане на “делегираните бюджети” тази 

година, числеността на персонала се определя от директорите на училищата в 

рамките на утвърдените им средства. Основният критерий за разпределение на 

средствата е само броят на учениците, а не численост на персонала и брой 

паралелки. 

 За целодневните детски градини сумата е 550 043 лв., в т.ч. от субсидия 

388 196 (за заплати, осигуровки на персонала и издръжка на 6-годишните деца), 

от местни приходи - 161 847  лв..за издръжка и за капиталови разходи. Тук са 

предвидени средства закупуване на гръмоотводна защита за ЦДГ с.Баниска и 

ЦДГ с.Бъзовец, закупуване на 8 бр. климатици за ЦДГ Бъзовец, Баниска, 

Кацелово и Батишница, хладилен шкаф за млечни произведения за ЦДГ Две 

могили. 

 За Общински детски комплекс няма определени стандарти за издръжка и 

той не попада в обхвата на държавното финансиране. През 2008 година ще бъде 

изцяло финансиран от местни приходи в размер на 49 839 лв. 

 Предлагам на общинските съветници да приемат така предложения 

Бюджет 2008 г. на Общината. 

 4. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисиято по „Здравеопазване и 

социални дейности” предлага на общинските съветници да приемат така 

предложения проект за Бюджет на общината. 

 Съгласно проекта, заплатите и осигурителните плащания на 12 бр. 

персонал (детски медицински сестри и и персонал Детска ясла) в тази функция 

са държавна отговорност, а издръжката на детската ясла се осигурява от 

общински приходи. 

 Държавни са разходите за издръжка на 15 здравни кабинета в размер на 14 

557 лв.  

 Заделени са средства от общинският бюджет за издръжка на 23 деца в 

Детска ясла в размер на 15 762 лв., в т.ч. за капиталови разходи 2 200 лв. 

 “Социалното осигуряване и грижи” е със смесено финансиране: от 

приходи с държавен характер и приходи с общински характер. Предвидени са 

средства за работни заплати и осигурителни вноски за 60 бр. персонал в 
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ДДМУИ с.Могилино, финансирани с държавни приходи и 9 бр. персонал в 

Домашен социален патронаж в гр.Две могили, финансиран с общински 

приходи. 

 В частта за финансиране с общински приходи е издръжката на Домашен 

социален патронаж, Клубове на пенсионера и Програми за временна заетост. От 

собствени средства са заделени средства за частта от осигурителните плащания 

и обезщетения при придобиване право на пенсия на заетите по програмите ” 

Помощ при пенсиониране” – 3 320 лв 

 В дейност” Домашен социален патронаж” се финансира издръжката на 

150 места с 9 щатни бр. персонал в централна кухня и разнос до населените 

места в общината. Тук са заделени и средства за заплати и осигурителни вноски, 

СБКО и др. разходи общо за 97 645 лв. С общински приходи се финансира и 

издръжката на Клубовете на пенсионера и инвалида -8 025 лв.  

 Искам да попитам, Кмета на Общината, дали приходите, които очаква да 

постъпят в бюджета не са завишени? И второ – за представителните разходи. 

Според мен са в голям размер.  

 5. Велико Стефанов – Общински съветник:  В държавната дейност 

“Отбранително-мобилизационна подготовка” са предвидени средства за заплати 

и издръжка в размер на 40 417 лв. за 5 бр. дежурни по ПМС № 212/1993г.  и 3 

бр. техници в радиопредавателен център.  

 В дейност “Други дейности по отбраната” са разчетени 2 163 лв. за 

издръжка на Военен отдел.  

 В дейност”Други дейности по вътрешната сигурност” са предвидени. за 

възнаграждения и осигурителни плащания на 3 бр. обществени възпитатели и 

издръжка на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни и на районните инспектори в размер на 10 581 лв. В 

тази дейност са предвидени средства за издръжка СЗ “КООРС” в размер на 

35 000 лв., в т.ч. за капиталови разходи (закупуване на лек автомобил) - 10 000 

лв. За “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи и 

бедствия” са предвидени 2 890 лв. 

 В дейност “Ликвидиране последствия от стихийни бедствия и 

производствени аварии” са предвидени 133 331 лв. от преходният остатък от 

2007г. за с. Батишница и с.Бъзовец 

 Нашата комисия предлага, да се приеме бюджета за 2008 г. 

 6. Микерям Адям – Общински съветник: С Решение на РМС № 20/ 

2008 г. са читалищата, издръжката на читалищата е 5 829 лв. за една 

субсидирана бройка. В бюджета за 2008 г. са предвидени средства в размер на 

93 264 лв. за издръжка на 16 субсидирани бройки. Конкретният размер на 

субсидията за всяко читалище се определя от комисия, съставена от служители 

от общинска администрация и представители на всяко читалище, спазвайки 

утвърдените от Министъра на културата критерии.  

 За дейност “Музеи и художествени галерии с местен характер” са 

заделени 1 610 лв. 
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 За дейност “Обредни домове и зали” са заделени средства за заплати и 

осигурителни плащания на 3 щатни бройки и издръжка в размер на 24 866 лв. 

 За дейност “Други дейности по културата” са предвидени 12 000 лв. за 

общоградски прояви – “Седмица на град Две могили”, “Международен детски 

фестивал” и Туристически събор в местността “Орлова чука” и други. 

 7. Огнян Георгиев – Общински съветник: За дейност “Спортни бази за 

спорт за всички” са заделени средства в размер на 49 000 за поддържане и 

ремонт на спортната база, за подпомагане дейността на футболния клуб и клуба 

по тенис. Да се приеме предложения Бюджет за 2008 г.  

 8. Велко Иванов – Общински съветник: Нашата комисия, също 

предлага, бюджета за тази година да бъде приет. 

 9. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Този бюджет е 

предизвикателство за нас. Надявам се да си осигурим  допълнителни средства, 

като вътрешен резерв да влязат в употреба. Например, наем на общинска земя. 

Договорите да се подновят, но земите не можем да ги отдаваме на цена 7 – 10 

лева. Който има желание да участва в търга, трябва да плати сума в размер 

между 10 – 15 лева и то преди да ползва земите, а не в края на стопанската 

година. Обектите, които стоят неизползвани, трябва да бъда определени за 

продан. Има интерес от хора, които да правят производство, а не – търговия. По 

отношение на представителните разходи. По добре да знаете предварително 

какви пари са заделени и как се харчат. Например, в Общината идват министри, 

дипломати, а ние нямаме вимпел, значка или плакет, които да подарим на 

гостите си. По тази причина сме поръчали значки, ключодържатели и други 

такива, за които трябва да се пратят пари. Нужно е и да имаме подходяща зала, 

където да  посрещаме такива гости, защото занапред ще идват.   

След приключване на разискванията по трета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 89 
 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с §31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. 

разпределя преходния остатък от 2007 г., както следва: 
 

1. Държавни дейности – в това число 17 675 лв.  

1.1. Компенсиране на безплатни и по намалени цени 

пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди  

7 319 лв. 

1.2. Капиталови разходи 10 356 лв. 

1.2.1. Стр.надзор и инв.контрол за обект „Ремонт СОУ гр. Две 

могили”  

7 000 лв. 

 

1.2.2. Ремонт котелно СОУ гр. Две могили 3 356 лв. 

2. Местни дейности – в това число 426 585 лв. 
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2.1. Капиталови разходи 223 730 лв 

2.1.1. Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски” 108 008 лв. 

2.1.2. Рехабилитация на ул. „Цар Освободител” 57 038 лв. 

2.1.3. Рехабилитация на ул. „Огоста” 45 324 лв. 

2.1.4. Подобряване на ул.мрежа в ромски квартал – ППР и 

оценка за съответствие  

9 460 лв. 

2.1.5. Изработка парна инсталация сграда кметство с. Кацелово 3 900 лв. 

2.2. Средства по СБ-3 133 331 лв. 

2.3. Депозити 28 763 лв. 

2.4. Целеви средства за зимно снегопочистване 22 473 лв. 

2.5. Дейност „Чистота” 5 114 лв. 

2.6. Други 13 174 лв. 
 

 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС № 15/2008 г..и Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на бюджета на общината, 

Общински съвет Две могили:  
 

1. Приема бюджета за 2008 г., както следва:  

1.1. 

 

По прихода в размер на: (Приложение 1)  4 843 002 лв. 

 

1.1.1. Приходи от държавни трансфери – това число 

- Обща допълваща субсидия в размер на 

- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 

на делегирани дейности в размер на  

- преходен остатък от 2007 г. в размер на  

2 654 767 лв. 

2 616 558 лв. 

     20 534 лв. 

 

   17 675 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности – в това число, в размер на 

- данъчни приходи в размер на 

- неданъчни приходи в размер на 

- обща изравнителна субсидия в размер на 

- целева субсидия за капиталови разходи местни дейности 

в размер на  

- друго финансиране в размер на 

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища 

- преходен остатък от 2007 г. в размер на  

2 188 235 лв. 

222 000 лв. 

   879 600 лв. 

   419 600 лв. 

   266 566 лв. 

 

     49 816 лв. 

     23 700 лв. 

 

   426 585 лв. 

1.2. По разходите в размер на  

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение 2 и 3, в това число 

  4 843 002 лв. 
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1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на  

- От държавни трансфери 

- От местни приходи 

2 808 669 лв. 

  2 654 767 лв. 

     153 902 лв. 

1.2.2. Местни дейности в размер на    2 034 333 лв. 

1.3. Инвестиционна Програма, съгласно приложен поименен 

списък (Приложение 4) в размер на 

     614 993 лв. 

1.4.  Размера на просрочените задължения от минали години, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2008 г. и 

размера на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през бюджетната година (Приложение 7) 

 

  

 2. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и други, както следва: 
 

№ по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

 

1. Читалище- Две могили 36 253 лв. 

2. Читалище- Батишница 6 048 лв. 

3. Читалище- Бъзовец 5 077 лв. 

4. Читалище- Баниска 6 090 лв. 

5. Читалище- Помен 6 415 лв. 

6. Читалище- Чилнов 6 065 лв. 

7. Читалище- Могилино 4 859 лв. 

8. Читалище- Острица 5 212 лв. 

9. Читалище- Кацелово 5 787 лв. 

10. Читалище- К. Върбовка 5 830 лв. 

11. Читалище- Широково 5 628 лв. 

12. Финансиране на футболен клуб 5 000 лв.  

13. Финансиране на тенис клуб 3 000 лв. 

 Всичко: 101 264 лв. 
 

 3. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

1. Максимален размер на новия общински дълг за 2008 г. 500 000 лв. 

2. Максималния размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на 2008 г. 

558 000 лв. 

 

 4. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
 

1. Социално-битови в размер на 3 % от наличните трудови 

възнаграждения 

 

2. Лимит за представителни разходи в местни дейности 

- Кмет 

- Председател на Общински съвет 

23 000 лв. 

20 000 лв. 

3 000 лв. 

3. Международен детски фолклорен фестивал “С фолклора 10 000 лв. 
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от миналото заедно в бъдещето” 

4. Седмица Община Две могили 10 000 лв. 

5. Приема лимит за разход на гориво в дейност “Други 

дейности по вътрешната сигурност” месечно 

100 лв. 

 

 6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски (Приложение 5.1. и 5.2.). 

 7. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати 

от 01.01.2008 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средни брутни 

работни заплати 

 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 58 533.20 лв. 

Отбрана и сигурност 8 314.28 лв. 

Целодневни детски градини 53,5 398.95 лв. 

Здравеопазване 12 316.20 лв. 

Соц.осигуряване,подпомагане и грижи 60 307.65 лв. 

Местни дейности   

Общинска администрация 12 380.00 лв. 

Отбрана 4 287.50 лв. 

О Д К 5 457.60 лв. 

Други дейности по образованието 1 322.00 лв. 

Домашен социален патронаж 9 284.03 лв. 

Б К С 18 325.53 лв. 

Обреден дом 3 322.80 лв. 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 266.20 лв. 

Други дейности по икономиката 4 240.57 лв. 
 

 8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в 

съответствие с Приложение № 10 към § 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. 

(Приложение 6). 

 9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

 10. Възлага на кмета на общината: 

 10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

 10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните 

правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол. 

 10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 
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 10.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 

на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 

съответствие с волята на дарителя, донора. 

 10.5. Да предлага на общински съвет след 30 септември да се прехвърлят 

средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана 

дейност, без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, 

утвърдена от отрасловото министерство. 

 11. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя 

следните правомощия на кмета: 

 11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за 

заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от 

държавата дейности. 

 11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 

една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, 

без да изменя общия й размер в частта за местни дейности. 

 11.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на 

ЕС,но национални програми и други източници за реализиране на годишните 

цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие. 

 11.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 11.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране 

на определените годишни цели на общината. 

 

          Приложение № 1 
 
 

С П Р А В К А 

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ И ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА 

НА ОБЩИНА  ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2007 И 2008 ГОДИНА 

        

№  

по 

ред 

Наименование на приходите /по 

утвърдена единна бюджетна 

класификация/ 

Приходи за 2007 г. 

Приход

и  

за 

2008 г. 

бюджет 

% на 

бюджет 

2008 г., 

спрямо 

първо- 

начален 

план 

2007 г. 

Относителен дял 

Първонач

а 

лен план 

на 

бюджета 

Уточнен 

год. план 

на 

бюджета 

Отчет за 

изпълне-

ние 

на 

бюджета  

Първон

а-чален 

план 

2007 г. 

(к.3/об

що пр-

ди) 

Бюджет 

2008 г. 

(к.6/об

що  

приход

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. 

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН 

ХАРАКТЕР               

1. Обща допълваща субсидия/преотстъпен 2218490 2336829 2336829 2616558 117,9% 36,6% 54,0% 
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          Приложение № 2 
 

С П Р А В К А 

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2007  И 2008 ГОДИНА 

       

№   Разходи 2007 г. 
Разходи 

2008 г. 

Проект на 

Изменение 

на 

разходите 

по Наименование на § по ЕКБ Първона 

чален 

Уточнен 

годишен Отчет ред   

данък 

2. Целева субсидия за капиталови разходи 80000 110377 110377 20534 25,7% 1,7% 0,4% 

3. 

Др. получени от общините целева 

трнсфери от ЦБ   106546 106546         

4. Трансфери   201973 201973     3,2%   

5. 

Нличност по сметка в началото на 

периода 8705 8705 8705     0,1%   

6. Нличност по сметка в края на периода     -17675 17675     0,4% 

  
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН 

ХАРАКТЕР 2307195 2764430 2746755 2654767 115,1% 43,3% 54,8% 

ІІ. 
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ 

ХАРАКТЕР               

1. Имуществени данъци 122500 171281 171011 222000 181,2% 2,7% 4,6% 

2. Приходи и доходи от собственост 69050 73358 52757 93500 135,4% 1,1% 1,9% 

3. Общински такси 266400 317572 308763 412600 154,9% 5,0% 8,5% 

4. Глоби,санкции и наказателни лихви 8000 8000 160 2000 25,0% 0,1% 0,0% 

5. Други неданъчни приходи 10000 10000 7451 7500 75,0% 0,2% 0,2% 

6 

Внесен данък в/у прих. от стоп.дейност 

на бюдж.предпр. -1300 -1300 -845 -1000 76,9%     

7 

Приходи от продажба на държавно и 

общинско 

имущество 70000 117398 117398 265000 378,6% 1,8% 5,5% 

8 Приходи от концесии               

9 

Помощи,дарения и др.безвъзмездно 

получ.суми   5120 5120 100000   0,1%   

10 

Обща изравнителна субсидия, 

компенсиращ  

трансфер за отпадналия пътен данък и 

зимно снегопочистване 399300 410550 410550 443300 111,0% 6,4% 9,2% 

11 Целева субсидия за капиталови разходи 207600 545023 545023 266566 128,4% 8,5% 5,5% 

12 

Др. получени от общините целева 

трансфери от ЦБ   527431 527431         

13 Възстановени трансфери /субсидии/     -4126         

14 Трансфери   1507338 1507338         

15 Временни безлихвени заеми   -542729 -542729         

16 Друго финансиране -21053 -36292 -4226 -49816   -0,6%   

17 

Нличност по сметка в началото на 

периода 504403 504403 504403   0,0%   0,0% 

  Нличност по сметка в края на периода     -426585 426585     19,5% 

  
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ 

ХАРАКТЕР 1634900 3617153 3178894 2188235 133,8% 56,7% 45,2% 

  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА  3942095 6381583 5925649 4843002 122,9% 100,0% 100,0% 



 18 

    

план план бюджет за 

2008 

г.спрямо 

2007 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

І. ОБЩО РАЗХОДИ 3942095 6E+06 5925649 4843002 81,7% 

1 параграф 1 Заплати 1648825 1678356 1670221 1728793 103,5% 

2 параграф 2 Други възнаграждение 109575 327471 326312 162477 49,8% 

3 параграф 0551 Социални осигуровки 325496 345152 343200 280247 81,7% 

4 параграф 0552 Учителски пенсионен фонд 25262 25999 25999 25553 98,3% 

5 параграф 0560 Здравни осигуровки 69361 77506 77103 70952 92,0% 

7 параграф 0580 ДЗПО 18540 28985 28972 21482 74,1% 

8 параграф 10-11 Храна 98220 155910 155829 178200 114,4% 

9 параграф 10-12 Медикаменти 5240 8344 8324 11093 133,3% 

10 параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 53888 54813 53999 74720 138,4% 

11 параграф 10-14 Книги в бибилиотеки 6727 6858 6562 3880 59,1% 

12 параграф 10-15 Материали 134848 172805 158337 174544 110,2% 

13 параграф 10-16 Вода,горива и енергия 328532 527684 516492 572061 110,8% 

14 параграф 10-20 Разходи за външни услуги 455189 823459 655780 597548 91,1% 

15 параграф 10-30 Текущ ремонт       66432   

16 параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 9871 9730 8263 8719 105,5% 

17 параграф 10-51 Командировки в страната 16978 26890 26838 33514 124,9% 

18 параграф 10-52 Командировки в чужбина  2300 2300 1883 1500 79,7% 

19 параграф 10-62 Разходи за застраховки 8822 11626 11247 12970 115,3% 

20 параграф 10-91 СБКО 43162 41872 40389 50430 124,9% 

21 параграф 10-92 Глоби,неустойки,лихви   166 166     

22 параграф 10-98 Други некл. Разходи 2500 9739 9737 23000 236,2% 

23 параграф 40-00 Стипендии 10790 9948 9948 10840 109,0% 

24 параграф 42-14 Помощи по решение на ОбС 1400 4400 3700 10000 270,3% 

25 

параграф 4219 Др.текущи траянсфери за 

домакинствата 5506 45101 37782     

26 параграф 43-00 Субсидии за нефинансови организации 8000 8000 5000 8000 160,0% 

27 

параграф 45-00 Сусидии за организации с  

нестопанска цел 79082 100254 99454 93264 93,8% 

28 параграф 46-00 Разходи за членски внос 1980 4479 4479 4500 100,5% 

29 параграф 2991 Разходи за лихви 4342 4342 4342 3290 75,8% 

30 параграф 51-00 Основен ремонт ДМА 332900 1814993 1584790 539149 34,0% 

31 параграф 52-00 Придобиване на ДМА 13520 54233 50333 75344 149,7% 

32 параграф 53-00 Придобиване на НДМА   168 168 500 297,6% 

34 параграф 9700 Резерв 121239         

              

ІІ. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2307195 3E+06 2746755 2654767 96,7% 

1 параграф 1 Заплати 1320452 1345439 1345439 1456722 108,3% 

2 параграф 2 Други възнаграждение 100229 307433 307433 106336 34,6% 

3 параграф 0551 Социални осигуровки 261956 281327 281327 237422 84,4% 

4 параграф 0552 Учителски пенсионен фонд 23453 24190 24190 24524 101,4% 

5 параграф 0560 Здравни осигуровки 55566 63324 63324 56777 89,7% 

7 параграф 0580 ДЗПО 14970 24930 24930 17876 71,7% 

8 параграф 10-11 Храна 49840 93685 93685 112595 120,2% 

9 параграф 10-12 Медикаменти 5220 8324 8324 11093 133,3% 

10 параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 28495 27820 27820 33330 119,8% 

11 параграф 10-14 Книги в бибилиотеки 6134 6265 6265 3580 57,1% 

12 параграф 10-15 Материали 24939 34435 34435 32504 94,4% 
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13 параграф 10-16 Вода,горива и енергия 126804 226668 226668 288876 127,4% 

14 параграф 10-20 Разходи за външни услуги 27110 90698 90698 67415 74,3% 

15 параграф 10-30 Текущ ремонт       30432   

15 параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 1237 567 567 134 23,6% 

16 параграф 10-51Командировки в страната 6424 11418 11418 15374 134,6% 

17 параграф 10-62 Разходи за застраховки 520 404 404 600 148,5% 

18 параграф 10-91 СБКО 21961 20450 20450 24183 118,3% 

19 параграф 10-92 Глоби,неустойки,лихви   166 166     

20 параграф 10-98 Други некл. Разходи   7239 7239     

21 параграф 40-00 Стипендии 10790 9948 9948 10840 109,0% 

22 
параграф 42-19 Тек.трасфрери и помощи за 
домакинства 5506 45101 37782     

23 

параграф 45-00 Сусидии за организации с  

нестопанска цел 74350 95522 95522 93264 97,6% 

24 параграф 51-00 Основен ремонт ДМА 80000 25410 15054 30890 205,2% 

25 параграф 52-00 Придобиване на ДМА   13667 13667     

27 параграф 9700 Резерв 61239         

              

ІІІ. 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 183312 228341 218141 157523 72,2% 

1 параграф 1 Заплати 135256 137794 134263 83149 61,9% 

2 параграф 2 Други възнаграждение 3262 9188 9146 37054 405,1% 

3 параграф 0551 Социални осигуровки 27938 27854 27423 13668 49,8% 

4 параграф 0552 Учителски пенсионен фонд 1809 1809 1809 1029 56,9% 

5 параграф 0560 Здравни осигуровки 6390 6539 6354 3629 57,1% 

6 параграф 0580 ДЗПО 1725 1868 1860 1152 61,9% 

7 параграф 10-11 Храна   20 20     

8 параграф 10-12 Медикаменти           

9 параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло   80 80 1100 1375,0% 

10 параграф 10-15 Материали   2572 2502 1368 54,7% 

11 параграф 10-16 Вода,горива и енергия   35587 30454 14980 49,2% 

12 параграф 10-20 Разходи за външни услуги   298 298     

13 параграф 10-91 СБКО       394   

14 
параграф 4500 Субсидии за организации с  
нестопанска цел 4732 4732 3932     

15 параграф 5200 Придобиване на ДМА 2200         

              

ІV. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1451588 3E+06 2960753 2030712 68,6% 

1 параграф 1 Заплати 193117 195123 190519 188922 99,2% 

2 параграф 2 Други възнаграждение 6084 10850 9733 19087 196,1% 

3 параграф 0551 Социални осигуровки 35602 35971 34450 29157 84,6% 

4 параграф 0560 Здравни осигуровки 7405 7643 7425 10546 142,0% 

5 параграф 0580 ДЗПО 1845 2187 2182 2454 112,5% 

6 параграф 10-11 Храна 48380 62205 62124 65605 105,6% 

7 параграф 10-12 Медикаменти 20 20       

8 параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 25393 26913 26099 40290 154,4% 

9 параграф 10-14 Книги в бибилиотеки 593 593 297 300 101,0% 

10 параграф 10-15 Материали 109909 135798 121400 140672 115,9% 

11 параграф 10-16 Вода,горива и енергия 201728 265429 259370 268205 103,4% 

12 параграф 10-20 Разходи за външни услуги 428079 732463 564784 530133 93,9% 

13 параграф 10-30 Текущ ремонт       36000   

14 параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 8634 9163 7696 8585 111,6% 

15 параграф 10-51Командировки в страната 10554 15472 15420 18140 117,6% 

16 параграф 10-52 Командировки в чужбина  2300 2300 1883 1500 79,7% 
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17 параграф 10-62 Разходи за застраховки 8302 11222 10843 12370 114,1% 

18 параграф 10-91 СБКО 21201 21422 19939 25853 129,7% 

20 параграф 10-98 Други некл. Разходи 2500 2500 2498 23000 920,7% 

21 параграф 42-14 Помощи по решение на ОбС 1400 4400 3700 10000 270,3% 

22 параграф 43-00 Субсидии за нефинансови организации 8000 8000 5000 8000 160,0% 

23 параграф 46-00 Разходи за членски внос 1980 4479 4479 4500 100,5% 

24 параграф 2991 Разходи за лихви 4342 4342 4342 3290 75,8% 

25 параграф 51-00 Основен ремонт ДМА 232900 1789583 1569736 508259 32,4% 

26 параграф 52-00 Придобиване на ДМА 31320 40566 36666 75344 205,5% 

27 параграф 53-00 Придобиване на НДМА   168 168 500 297,6% 

28 параграф 54-00 Придобиване на земя           

29 параграф 97-00 Резерв 60000         

       

 

 

 

 

 

          Приложение № 3 
 

С П Р А В К А  

НА СТРУКТУРАТА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

ДВЕ МОГИЛИ  ЗА 2007 И 2008 ГОДИНА  
 

№ 

Наименование на § по ЕКБ 

 

Разходи 2007 г. 

Разходи 

2008 г. 

Проект на 

бюджет 

Изменение 

на 

разходите 

за 2008 г. 

спрямо  

2004 г. 

по 

Първона-

чален 

план 

Уточнен 

годишен 

план 

Отчет 

ред 

  

  

 2 3 4 5 6 7 

  
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ           

1 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ 

ОРГАНИ 485355 511277 511277 493401 96,5% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 354275 343172 343172 391867 114,2% 

  параграф 2 Други възнаграждение 35634 71537 71537 11548 16,1% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 76338 70734 70734 69252 97,9% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 15695 15115 15115 16133 106,7% 

  параграф 0580 ДЗПО 3413 4166 4166 4601 110,4% 

  параграф 10-15 Материали   4331 4331     

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия   740 740     

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги   1275 1275     

  параграф 10-51Командировки в страната   207 207     

              

2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 47474 39985 39985 56054 140,2% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати           

 параграф 2 Други възнаграждение 29256 23551 23551 36061 153,1% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 5286 3894 3894 5197 133,5% 
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  параграф 0560 Здравни осигуровки 1141 924 924 1299 140,6% 

  параграф 0580 ДЗПО 528 647 647 789 121,9% 

  параграф 1013 Постелен инвентар и облекло 800 800 800 1540 192,5% 

  параграф 10-15 Материали 2311 857 857 2741 319,8% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 2350 1768 1768 1200 67,9% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 4800 3648 3648 5859 160,6% 

  параграф 10-51Командировки в страната 300 107 107 463 432,7% 

  параграф 10-91 СБКО 702 600 600 905 150,8% 

  

параграф 10-98 Други некласифицирани 

разходи   3189 3189     

              

3 ОБРАЗОВАНИЕ 1144099 1304367 1294011 1252375 96,8% 
в 
т.ч. параграф 1 Заплати 730912 778607 778607 786504 101,0% 

  параграф 2 Други възнаграждение 22768 17180 17180 51383 299,1% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 135683 136967 136967 121261 88,5% 

  параграф 0552 Учителски пенсионен фонд 23453 24190 24190 24524 101,4% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 29301 30946 30946 29145 94,2% 

  параграф 0580 ДЗПО 7630 13659 13659 7014 51,4% 

  параграф 10-11 Храна 1840 25248 25248 4595 18,2% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 17600 17032 17032 18590 109,1% 

  параграф 10-14 Книги в бибилиотеки 6134 6265 6265 3580 57,1% 

  параграф 10-15 Материали 4820 10043 10043 6737 67,1% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 44064 109989 109989 104463 95,0% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 12214 70646 70646 34804 49,3% 

  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 670         

  параграф 10-51Командировки в страната 1624 6763 6763 2511 37,1% 

  параграф 10-62 Разходи за застраховки   193 193     

  параграф 10-91 СБКО 14596 14008 14008 15534 110,9% 

  
параграф 10-92 Глоби, неустойки,   
наказателни лихви   166 166     

  параграф 40-00 Стипендии 10790 9948 9948 10840 109,0% 

  параграф 51-00 Основен ремонт ДМА 80000 24030 13674 30890 225,9% 

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА   8487 8487     

              

4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 65751 65851 65851 71254 108,2% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 42093 41949 41949 45766 109,1% 

  параграф 2 Други възнаграждение 540 70 70 1203 1718,6% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 7894 7464 7464 7147 95,8% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 1663 1724 1724 1691 98,1% 

  параграф 0580 ДЗПО 579 686 686 619 90,2% 

  параграф 10-12 Медикаменти 1420 4465 4465 2830 63,4% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 960 960 960 1100 114,6% 

  параграф 10-15 Материали 2808 1540 1540 2774 180,1% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 3000 2214 2214 3843 173,6% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 3596 3426 3426 3224 94,1% 

  параграф 10-51Командировки в страната 500 748 748 400 53,5% 

  параграф 10-91 СБКО 698 605 605 657 108,6% 

              

5 СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ 428927 734538 727219 688419 94,7% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 193172 181711 181711 232585 128,0% 

  параграф 2 Други възнаграждение 12031 195095 195095 6141 3,1% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 36755 62268 62268 34565 55,5% 
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  параграф 0560 Здравни осигуровки 7766 14615 14615 8509 58,2% 

  параграф 0580 ДЗПО 2820 5772 5772 4853 84,1% 

  параграф 10-11 Храна 48000 68437 68437 108000 157,8% 

  параграф 10-12 Медикаменти 3800 3859 3859 8200 212,5% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 9135 9028 9028 13200 146,2% 

  параграф 10-15 Материали 15000 14653 14653 20000 136,5% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 77390 111957 111957 178790 159,7% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 6500 11703 11703 23319 199,3% 

  параграф 10-30 Текущ ремонт       30432   

  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 567 567 567 134 23,6% 

  параграф 10-51Командировки в страната 4000 3224 3224 12000 372,2% 

  параграф 10-62 Разходи за застраховки 520 211 211 600 284,4% 

  параграф 10-91 СБКО 5965 5237 5237 7091 135,4% 

  

параграф 42-19 Тек.трансфери и помощи  

домакинства 5506 45101 37782     

  параграф 51-00 Придобиване на НДМА           

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА   1100 1100     

              

6 
ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ  

ДЕЙНОСТИ 74350 104362 104362 93264 89,4% 
в 
т.ч. параграф 10-15 Материали   3011 3011     

  параграф 10-51 Командировки в страната   369 369     

  
параграф 45-00 Сусидии за организации с  
нестопанска цел 74350 95522 95522 93264 97,6% 

  параграф 51-00 Придобиване на НДМА   1380 1380     

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА   4080 4080     

              

7 ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА   4050 4050     

  параграф 10-98 Некл.р-ди в др.параграфи   4050 4050     

              

8 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И 

НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ 61239         

              

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ДД 2307195 2764430 2746755 2654767 96,7% 

              

  ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ           

1 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ 

ОРГАНИ 289458 385850 377656 541646 143,4% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 49363 49363 48300 42396 87,8% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 8161 8161 7908 5864 74,2% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 1705 1705 1674 1567 93,6% 

  параграф 0580 ДЗПО 527 643 643 806 125,3% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 7600 8960 8719 14740 169,1% 

  параграф 10-15 Материали 36370 57159 57159 67240 117,6% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 54410 80870 80870 89805 111,0% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 90450 119120 118357 113421 95,8% 

  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 7100 7629 7629 8134 106,6% 

  параграф 10-51Командировки в страната 8700 11282 11282 14940 132,4% 

  параграф 10-52Командировки в чужбина 2300 2300 1883 1500 79,7% 

  параграф 10-62 Разходи за застраховки 5492 6968 6968 7153 102,7% 

  параграф 10-91 СБКО 9180 9180 8356 11936 142,8% 
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параграф 10-98 Други некласифицирани 

разходи 2500 2500 2498 23000 920,7% 

  параграф 4214 Помощи по решение на ОбС 1400 4400 3700 10000 270,3% 

  

параграф 4600 Р-ди за чл.внос и участие в  

нетърговски организации 1980 4479 4479 4500 100,5% 

  параграф 51-00 Основен ремонт ДМА       80000   

  параграф 52-00 Придобиване на  ДМА 2220 10963 7063 44644 632,1% 

  параграф 5300 Придобиване на НДМА   168 168     

              

2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 162193 368988 231554 143331 61,9% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 162193 368988 231554 133331 57,6% 

  параграф 52-00 Придобиване на  ДМА       10000   

              

3 ОБРАЗОВАНИЕ 161338 194363 191789 190080 99,1% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати       3734   

  параграф 2 Други възнаграждение       2760   

  параграф 0551 Социални осигуровки       1078   

  параграф 0560 Здравни осигуровки       246   

  параграф 10-11 Храна 27780 36037 36037 35805 99,4% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 10113 10113 10020 16090 160,6% 

  параграф 10-14 Книги в бибилиотеки 593 593 297 300 101,0% 

  параграф 10-15 Материали 27945 28886 28886 32242 111,6% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 52153 52242 50138 49110 97,9% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 14230 34848 34848 25574 73,4% 

  параграф 10-51Командировки в страната 1794 4123 4123 3150 76,4% 

  параграф 10-91 СБКО 7330 7519 7438 8991 120,9% 

  параграф 51-00 Основен ремонт на  ДМА 10300 10291 10291 10500 102,0% 

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА 9100 9711 9711 500 5,1% 

              

3 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 13813 16873 15489 19975 129,0% 
в 

т.ч. параграф 10-11 Храна 2600 2600 2519 2700 107,2% 

  параграф 10-12 Медикаменти 20 20       

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 960 960 880 1540 175,0% 

  параграф 10-15 Материали 1250 1250 1119 1660 148,3% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 6250 8950 8821 8300 94,1% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 2053 2413 1601 1800 112,4% 

  параграф 10-30 Текущ ремонт       1000   

  параграф 10-51Командировки в страната 30 30 8 50 625,0% 

  параграф 10-91 СБКО 650 650 541 725 134,0% 

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА       2200   

              

4 СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ 78275 94431 93330 106570 114,2% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 33176 33205 33205 32140 96,8% 

  параграф 2 Други възнаграждение 1400 2429 2323 6440 277,2% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 6482 6648 6533 5055 77,4% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 1346 1391 1391 1263 90,8% 

  параграф 0580 ДЗПО 317 317 303 689 227,4% 

  параграф 10-11 Храна 18000 23568 23568 27100 115,0% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 1520 1680 1680 2200 131,0% 

  параграф 10-15 Материали 2050 3021 2698 2800 103,8% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 10920 13514 13514 19460 144,0% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 1430 7024 7024 8190 116,6% 
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  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 134 134 67 134 200,0% 

  параграф 10-62 Разходи за застраховки 540 540 161 134 83,2% 

  параграф 10-91 СБКО 960 960 863 965 111,8% 

              

5 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС 543024 2159054 1916057 805061 42,0% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 60320 62010 61759 71550 115,9% 

  параграф 2 Други възнаграждение 550 4219 4027 7652 190,0% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 11529 11732 11434 11284 98,7% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 2351 2494 2494 6107 244,9% 

  параграф 0580 ДЗПО 458 585 581 593 102,1% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 2960 2960 2720 3960 145,6% 

  параграф 10-15 Материали 31734 31695 20663 25430 123,1% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 74385 105408 103991 98610 94,8% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 130754 152134 143951 136420 94,8% 

  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси 1400 1400   250   

  параграф 10-51Командировки в страната 30 37 7     

  параграф 10-62 Разходи за застраховки 2270 3373 3373 4800 142,3% 

  параграф 10-91 СБКО 1683 1715 1612 2146 133,1% 

  параграф 51-00 Основен ремонт на  ДМА 222600 1779292 1559445 428259 27,5% 

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА       8000   

              

6 

ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ  

ДЕЙНОСТИ 37472 37920 29793 87476 293,6% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 12808 12808 11800 13106 111,1% 

  параграф 2 Други възнаграждение 2365 2388 1995 1325 66,4% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 2441 2441 2176 2218 101,9% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 537 537 460 519 112,8% 

  параграф 0580 ДЗПО 105 130 130 125 96,2% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 480 480 480 660 137,5% 

  параграф 10-15 Материали 5310 5310 5114 10800 211,2% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 2920 2979 803 1980 246,6% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 2150 2150 1205 13000 1078,8% 

  параграф 10-30 Текущ ремонт       35000   

  параграф 10-40 Платени данъци,мита и такси       67   

  параграф 10-62 Разходи за застраховки   341 341 283 83,0% 

  параграф 10-91 СБКО 356 356 289 393 136,0% 

  

параграф 43-00 Субсидии за нефинансови 

 предприятия 8000 8000 5000 8000 160,0% 

              

7 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  

И УСЛУГИ 101673 126991 100743 136904 135,9% 
в 
т.ч. параграф 1 Заплати 37450 37737 35455 25996 73,3% 

  параграф 2 Други възнаграждение 1769 1814 1388 3670 264,4% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 6989 6989 6399 4116 64,3% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 1466 1516 1406 944 67,1% 

  параграф 0580 ДЗПО 438 512 525 241 45,9% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло 1760 1760 1600 1320 82,5% 

  параграф 10-15 Материали 5250 8477 5761 500 8,7% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия 690 1466 1233 940 76,2% 

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги 24819 45786 26244 98397 374,9% 

  параграф 10-91 СБКО 1042 1042 840 780 92,9% 

  параграф 52-00 Придобиване на ДМА 20000 19892 19892     
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8 ДРУГИ РАЗХОДИ 4342 4342 4342 3290 75,8% 

  параграф 29-91 Разходи за лихви по заеми 4342 4342 4342 3290 75,8% 

              

  

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И 

НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ 60000         

              

  ВСИЧКО РАЗХОДИ МД 1451588 3388812 2960753 2034333 140,1% 

              

  

ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ,ДОФИНАНСИРАНИ 

С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ           

1 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ 

ОРГАНИ 73079 80128 78007 90576 116,1% 
в 
т.ч. параграф 1 Заплати 57096 59867 58001 48721 84,0% 

  параграф 2 Други възнаграждение 162 3938 3912 32014 818,4% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 12586 12521 12292 7145 58,1% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 2619 3064 3064 1754 57,2% 

  параграф 0580 ДЗПО 616 738 738 942 127,6% 

              

2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 1907 1907 1907 25000 1311,0% 
в 

т.ч. параграф 2 Други възнаграждение 1541 1541 1541 10350 671,6% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 271 271 271 1718 633,9% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 61 61 61 373 611,5% 

  параграф 0580 ДЗПО 34 34 34   0,0% 

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло       880   

  параграф 10-15 Материали       1368   

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия       10000   

  параграф 10-91 СБКО       311   

              

3 ОБРАЗОВАНИЕ 74623 80944 75496 34819 46,1% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 56776 56563 56274 23928 42,5% 

  параграф 2 Други възнаграждение 444 914 914 100 10,9% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 10302 10302 10296 3707 36,0% 

  параграф 0552 Учителски пенсионен фонд 1809 1809 1809 1029 56,9% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 2296 2296 2284 865 37,9% 

  параграф 0580 ДЗПО 796 796 788 210 26,6% 

  параграф 10-15 Материали   50 50   0,0% 

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия   8214 3081 4980 161,6% 

  параграф 52-00 Придобиване на  ДМА 2200         

              

4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 7171 8102 6468 187 2,9% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 5759 5739 4363 150 3,4% 

  параграф 2 Други възнаграждение   949 934   0,0% 

  параграф 0551 Социални осигуровки 1094 1075 883 30 3,4% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 271 271 220 7 3,2% 

  параграф 0580 ДЗПО 47 68 68   0,0% 

              

5 СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ 21800 52528 52331 3320 6,3% 
в 

т.ч. параграф 1 Заплати 15625 15625 15625     

  параграф 2 Други възнаграждение 1115 1846 1845 2180 118,2% 
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  параграф 0551 Социални осигуровки 3685 3685 3681 610 16,6% 

  параграф 0560 Здравни осигуровки 1143 847 725 530 73,1% 

  параграф 0580 ДЗПО 232 232 232     

  параграф 10-11 Храна   20 20     

  параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло   80 80     

  параграф 10-15 Материали   2522 2452     

  параграф 10-16 Вода,горива и енергия   27373 27373     

  параграф 10-20 Разходи за външни услуги   298 298     

  параграф 52-00 Придобиване на  ДМА           

              

6 

ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ  

ДЕЙНОСТИ 4732 4732 3932 0   

  
параграф 45-00 Сусидии за организации с  
нестопанска цел 4732 4732 3932     

              

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ 183312 228341 218141 153902 84,0% 

              

  ВСИЧКО РАЗХОДИ 3942095 6381583 5925649 4843002 122,9% 

 

 

 

 

          Приложение № 4  
 

План  

на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от централния 

бюджет и собствени средства на община Две могили за 2008 г. 
 

 
Параграфи в т.ч.: наименование на обекта или 

позиция 

Утвърдени 

разходи 

план 2008 г. 

в т.ич. : 

Субсидия 

РБ 

Собствени 

средства 

1 2 3   

 Всичко капиталови разходи 614993 287100 327893 
  ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 287100 287100  

 Собствени средства 93807  93807 

 Преходен остатък 234086  234086 

 5100 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 

538969 286920 252049 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 80000 80000  

 Общинска административна сграда 80000 80000  

     

 Ф-я03 Образование 30710 20354 10356 

 Проект за енергийна ефективност ОУ с.Баниска 20534 20354  

 Ремонт котелно СОУ Две могили 3356  3356 

 Строителен надзор ремонт СОУ Две могили 7000  7000 

     

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.комун.стоп. и 

опазване на окол. среда. 

428259 186566 241693 
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 Рехаб. улици ромски квартали 

с.Баниска,с.Бъзовец, Две могили 

50289 40829 9460 

 Подобряване улична мрежа в населените места-

ППР 

29000 7137 21863 

 Рехаб. път ІV-20218 от км. 1+900 до км. 5+200 

с.Каран Върбовка 

83160 83160  

 Рехаб. път ІV-20224 от 0 до км.1+400 от 

разклон път ІІІ-5001 до с.Пепелина 

55440 55440  

 Рехаб.ул.”Ал.Стамболийски” Две могили 108008  108008 

 Рехаб. ул.”Цар Освободител” 57038  57038 

 Рехаб. ул..”Огоста” 45324  45324 

     

 5200 Придобиване на дълготрайни 

материални активи 

75344  75344 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 54644  54644 

 Парна инсталация кметство с.Кацелово 3900  3900 

 Лекотоварен автомобил 9500  9500 

 Лекотоварен автомобил 25000  25000 

 Лек автомобил 10000  10000 

 Преносим компютър – 2 бр. 4860  4860 

 Мултифункционално устройство 684  684 

 Цветен лазерен принтер 700  700 

     

 Ф-я 03 Образование 10500  10500 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Батишница 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Бъзовец 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Баниска 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Кацелово 2000  2000 

 Двоен хладилен шкаф за млечни продукти ЦДГ 

гр.Две могили 

2500  2500 

     

 Ф-я 04 Здравеопазване 2200  2200 

 Кухненски ширм – Детска ясла 1200  1200 

 Кухненски шкафове 1000  1000 

     

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.комун.стоп. и 

азване на окол. среда. 

8000  8000 

 Автобусна спирка – 2 бр. Две могили 8000  8000 

     

 5300 Придобиване на НДА 500  500 

 Ф-я 03 Образование 500  500 

 Закупуване на програма за заплати- ЦДГ Две 

могили 

500  500 
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          Приложение № 5.1. 

 

С П И С Ъ К 

на педагогическите специалисти в общината, които имат право на 

заплащане на част от транспортните разходи за 2008 г. 
№ 

по 

ред 

 

Име на пътуващия 

%  

Месторабота 

 

Длъжност 

 

Маршрут 

1. Адевие Низамиева Сабриева 85 СОУ – гр. Две могили Учител по бълг. 

език  

Батишница – Две 

могили - Батишница 

2. Марияна Витанова Минкова 85 СОУ – гр. Две могили Учител по музика Русе - Две могили - 

Русе 

3. Мария Спасова Иванова 85 ОУ – с. Батишница Нач.учител по 

англ.език 

Бъзовец –Батишница - 

Бъзовец 

4. Ангел Цонев Дончев 85 ОУ – с. Баниска Учител по 

български език 

Чилнов.-.Баниска - 

Чилнов 

5. Искра Кирилова Ашикова 85 ОУ – с. Баниска Учител по 

английски език 

Две могили – Баниска 

– Две могили 

6. Маргарита Георгиева 

Каменова 

85 ОДК  гр. Две могили Директор  Бяла – Две могили - 

Бяла 

7.  Даниела Любомирова 

Христова 

85 ОДК  гр. Две могили Треньор тенис Русе-Две могили - 

Русе 

8. Мариела Борисова Ангелова 85 ЦДГ – гр. Две могили Учител по музика Русе-Две могили - 

Русе 

9.  Мирослава Генчева Гецова 85 ЦДГ с.Батишница Директор с 

подготвителна 

група 

Две могили – 

Батишница – Две 

могили 

10. Румяна Георгиева Ганева 85 ЦДГ – с. Бъзовец Детска учителка-

подготв.група 

Чилнов – Бъзовец 

Чилнов 

11.  Нивелина Василева Любатска 85 ЦДГ с.Баниска Детска учителка-

подготв.група 

Могилино – Баниска – 

Могилино 

12. Румяна Иванова Цветкова 85 ЦДГ с.Баниска Детска учителка-

подготв.група 

Бъзовец – Баниска – 

Бъзовец 

 

          Приложение № 5.2. 

 

С П И С Ъ К 

на специалисти в общината, които имат право на заплащане 

 на част от транспортните разходи за 2008 г. 

№ 

по 

ред 

 

Име на пътуващия 

%  

Месторабота 

 

Длъжност 

 

Маршрут 

1. Кольо Христов Колев 100  Ст. специалист Батишница – Бъзовец - 

Батишница 

Батишница – Кацелово - 

Батишница 
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          Приложение № 6 
 

С  П  Р  А  В  К  А 

 

ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ 

НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Извънбюджетни сметки и фондове Салдо на 

01.01.08  

Приходи 

за тек. 

година 

Приходи 

всичко 

 

Разходи 
Салдо 

към 

31.12.08  

Специална сметка към общинските 

съвети за приходите от 

приватизация на общински 

предприятия ЗПСПК 

     

Общински фонд за покриване на 

разходите за приватизация и 

следприватизационен контрол  

     

Специален фонд към съответните 

общински съвети за инвестиции и 

дълготрайни активи ЗПСПК 

 

 

 

9 

  

 

9 

  

 

9 

 

Приложение №7 
 

Справка  

за просрочените вземания, които ще се съберат през 2008 г.  
 

Просрочени вземания Сума Мерки 

ВСИЧКО: 1268  

В т.ч.   

Батишница – Каран 

Върбовка - Батишница 

Батишнца – Острица - 

Батишница 

Батишница – Чилнов - 

Батишница 

2.  Грета Янкова Иванова 100  Ст. специалист Баниска – Помен - 

Баниска 

Баниска – Могилино - 

Баниска 

3.  Севинч Мемишева 

Карамехмедова 

100 ЦДГ 

Баниска,ОУ 

Баниска 

Детска мед. сестра Чилнов-Баниска-Чилнов 

4.  Стоянка Владимирова Павлова 100 ОУ Батишница, 

ЦДГ 

Батишница,ЦД

Г Чилнов,ЦДГ 

Бъзовец, ОУ 

Бъзовец,  

Детска мед. сестра Бъзовец – Батишница - 

Бъзовец 

Бъзовец – Чилнов - 

Бъзовец 

6. Костадин Йосифов Груев 100 Община Две 

могили 

Ст. Вътр. одитор Русе – Две могили - Русе 
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От наеми на общинско 

имущество 

984 Образуване на съдебни 

искове 

От наеми на общинско 

имущество 

284 Издължени м.01.2008 г. 

 

 

 

 

Справка 

за просрочените задължения, които ще бъдат разплатени през 2008 г. 
 

Просрочени задължения Сума Мерки 

ВСИЧКО: 152235  

В т.ч.   

За делегираните от 

държавата дейности 

34830  

-гориво за отопление ОУ 

с.Кацелово 

8801 Планирани по бюджета на 

ОУ с.Кацелово за 2008 г.– от 

субсидия 

-гориво за отопление 

ДДМУИ с.Могилино 

26029 Планирани по бюджета на 

ДДМУИ с.Могилино за 2008 

г.– от субсидия 

За местни дейности 117405  

-гориво за отопление 

Общинска администрация 

9397 Планирани по бюджета на 

ОбА гр.Две могили за 2008 

г.– от местни приходи 

-основен ремонт 

ул.”Ал.Стамболийски” 

108008 В плана за капиталовите 

разходи за 2008 г. – от 

преходния остатък 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  

Кмет на Община Две могили:  

Закриване на Общинско училище – ОУ „Христо Ботев” село Кацелово. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Настъпиха съществени 

изменения. Хората се вълнуват, къде ще учат децата им? Дали трябва да 

пътуват? Пред нас стои един голям проблем. Когато се направи бюджета излиза, 

че издръжката за едно дете не стига дори и за заплати на учителите. Има много 

въпроси и предложения дали да намалим разходите за отопление само и само 

това училище да съществува поне още 1 – 2 години. Когато вземаме такива 

решения би трябвало да се водим първо от разума, после от чувствата. Понякога 

става така, че интересите на гражданите и хората от властта се разминават. 

Трябва да си кажем истината, че това училище е изостанало икономически и 
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културно. Голяма част от малцинството не могат да четат и пишат. Трябва да 

се промени системата за по качествено обучение, да има посещаемост в 

учебните процеси, да се даде допълнителна подготовка в образованието. Изхода 

е да се вземе най-доброто решение в интерес на обществото. Ще се закупи 

автобус, който да превозва учащите до съседни училища. Те ще бъдат добре 

превозвани, добре нахранени и ще им се даде качествено образование. Тези 

училища не могат да се самоиздържат, няма такива спонсори. Изисква да се 

вземе реално решение. Това решение ще бъде изпратено в инспектората, а то до 

министъра на образованието. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: Трябва да бъдат закрити и 

трите училища в селата – Кацелово, Батишница и Бъзовец. 

2. Петър Петров – Общински съветник: Няма един човек, който да иска 

да се закрият тези училища, разсъждавайки икономически друга алтернатива 

няма. Със стачката на учителите сами си поискаха това нещо. 

3. Иван Николаев  – Кмет на село Кацелово: Би следвало да бъде 

поканен някой от училището, аз също така не съм информиран кога ще има 

сесия. Явявам се като вестоносец само на лоши новини. Решението за закриване 

на училището ще вземат съветниците. 

4. Красимир Кунев – Общински съветник: Жестокото по случая, е че за  

закриване на училищата не зависи от нас, а от по-горно ниво. 

 5. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: През 

следващите няколко години не виждам никаква тенденция за развитие на това 

училище поради ниската раждаемост сред населението. Данните сочат, че през 

2001 г. в селото са се родили 5 деца, през 2002 г. – 1 дете и така съответно през 

следващите години: 6, 3, 8 и 4. В същото време за 44 ученика разходите са 2007 

г. са в размер на 82 374 лева. Разберете, на мен също не ми е приятно моето 

председателство на Общинския съвет да се свързва само с закриване на 

учреждения, но такива решения трябва да се вземат колкото и да е неприятно. 

6.  Иван Вълков – Кметски наместник на село Пепелина и село 

Широково: Ясно е, че тези училища не могат да съществуват в този си вид, но 

трябва да има наистина добро извозване и добро образование на учениците. 

Училищата, които останат в тези села, не бива да се допуска грешката да бъдат 

продадени, а да останат по предназначението си  и да имат добро стопанисване, 

за да не стане така след време да строим училища.  

7. Ахмет Феим  – Общински съветник: Тука трябваше да застанат 

истинските виновници за тия решения, които вземаме. Как министерството е 

решило колко пари трябват за издръжката на едно дете? За мен децата в село 

Бъзовец не са малка бройка – 70 човека и лично смятам, че тази докладна е 

избързана и ако се запази това училище много млади семейства ще останат в 

село Бъзовец. 

8.   Микерям Адям  – Общински съветник: Подкрепям казаното до тук 

и смятам, че с закриването на тези училища обричаме селата на обезлюдяване. 
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9. Пламен Лашев  – Общински съветник: Смятам, че ще има 

обезверяване на хората, но тия решения трябва да се вземат макар и трудни. 

10.  Енчо Петров  – Общински съветник:  Двоумя се как да гласувам 

специално за закриване на училището в село Бъзовец. 

След приключване на разискванията по четвърта точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 90 
 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 във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за народната 

просвета, чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета 

ДА БЪДЕ ЗАКРИТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” село Кацелово, 

считано от 01.09.2008 г. 
 2. Учениците, които се обучават в това училище да бъдат пренасочени в 

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, тъй като е най-близкото 

населено място, училището разполага с достатъчен брой класни стаи и 

учениците ще се обучават в самостоятелни паралелки. 

 3. Училищната документация да се предаде за съхранение в приемащото 

училище. 

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

ал. 1, т. 1 от КТ. 

 5. Сградният фонд да бъде прехвърлен за стопанисване от Кметство село 

Кацелово. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 7 гласа 

 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  Кмет на 

Община Две могили:  

Закриване на Общинско училище – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село 

Бъзовец. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: Тенденцията е такава, че 

колкото са по - малко децата в едно училище, толкова е по – голяма издръжката 

на едно дете. Искам да ви призова и да подкрепим тази докладна. 

Преподавателите се вълнуват за това къде ще работят и ангажимента ни към тях 

е да бъдат настанени на такава длъжност, която отговаря на тяхната 

квалификация. В тия училища, които са предложени за закриване един учител 

преподава по 3 – 4 предмета и дори не са специалисти.  

 В разискванията по пета точка взеха участие:  
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1. Айдън Карамехмедов  – Общински съветник: Господин Кмете, г-н 

Председател, драги гости, селски Кметове – бъдещи селски наместници. Както е 

тръгнало първо детски градини, сега училища да закриваме селата ни ще се 

превърнат в селата Пепелина и Широково.  

Господин Кмете само преди 4-ри месеца обещавахте на Бъзовчени колко 

хубав ще им стане живота с бъдещите пари от евро проектите. Сега след 4-ри 

месеца отново им говорите колко е хубаво ако им закриете училището. 

Колеги не си мислете, че всички сте избраници само на град Две могили. 

Така, че помислете и за селата. Не аз преди 4–ри месеца, а други от вас седяха 

пред Читалището на Бъзовец и със списъци гледаха колко баби и дядовци с 

бастуни и памперси са докарани, а сега за отплата може да гласувате да им 

закриете училището.  

Когато давахме клетва всички се клехме „всичко в името на народа за 

благото на народа”, а не „всичко в името на народа , всичко за благото на Две 

могили”. 

Господин Донев един много уважаван човек от мен винаги сте казвали, че 

вие последен ще гласувате за закриване на дадено училище, мисля че сега е 

дошъл момента да го докажете. Нима тая подписка, която ви предадоха не ви 

говори нищо. Точно преди 3 години вашето училище беше пред закриване и 

Бъзовчени ви помогнаха да не го закриват. 

Господин Кмете вие сте добър бизнесмен, но докажете, че сте добър 

политик, че доброто във вас ще заговори и вие ще вземете друго решение 

спрямо Бъзовското училище, така че бъзовчани да не съжаляват, че са гласували 

за вас. И в крайна сметка искам да кажа,че не става въпрос за 10 или 30 деца, а 

за 70 деца. Призовавам всички колеги да помислят добре и да гласуват в защита 

на Бъзовското училище.  

2. Георги Малев – Кмета на село Бъзовец: Сесията е много неприятна и 

затова предлагам да се стигне до компромисно решение. 

3. Стефка Райкова – Старши експерт „Образование и спорт” в 

общинска администрация: Такава е държавна ни политика и трябва да 

подобрим условията за по-качествено обучение на учениците. Много трудно би 

било едно училище да съществува със състав под 100 човека. С решение на 

общинските съветници може да продължат да съществуват слети паралелки с 

дофинансиране, но това в интерес на децата ли ще бъде.. 

4. Елка Цанева - Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село 

Бъзовец: Не изразявам себе си и ако можеше залата да побере цялото село сега 

всички щяха да бъдат тук. Смятам, че когато се закрива едно училище трябва да 

изчакаме да се изчерпи пълния му потенциал.Също така имам впечатлението, че 

се разделихме на Двемогилчани и на селяни. Всички преподаватели в нашето 

училище са квалифицирани. Разходите ни за издръжка, които не ни достигат са 

много малки – 5000 лева, но излиза, че ние сме извън община Две могили  и не 

сме част от нея. 
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5. Огнян Георгиев – Общински съветник: Темата е необятна и 

предлагам да помислим по трезво та дори да вземем компромисно решение 

6.   Руси Русев – Жител на село Бъзовец: Моля от името на народа да 

вземете компромисно решение. 

7. Райничка Пенева  – Преподавател ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

село Бъзовец: Обричате село Бъзовец на обезлюдяване и искате да разрушите 

това което е създадено. Мисля, че не е редно малките деца да пътуват рано 

сутрин. Защо другите две съседни училища не пътуват до нашето? Нека да се 

даде шанс на училището. 

8. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Разбирам 

вълнението на преподавателите, но това мое решение не е плод на емоция, в 

тази насока съм последователен. Не съм казал, че има селско и градско 

училище, но обучението, което се предлага не е качествено. Тази докладна е 

внесена още преди месец и държа на нея. Спрямо Бъзовец не изпитвам нищо 

лошо.  

 

След приключване на разискванията по пета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 91 
 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 във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за народната 

просвета, чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета 

ДА БЪДЕ ЗАКРИТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

село Бъзовец, считано от 01.09.2008 г. 
 2. Учениците, които се обучават в това училище да бъдат пренасочени в 

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, тъй като е най-близкото 

населено място, училището разполага с достатъчен брой класни стаи и 

учениците ще се обучават в самостоятелни паралелки. 

 3. Училищната документация да се предаде за съхранение в приемащото 

училище. 

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

ал. 1, т. 1 от КТ. 

 5. Сградният фонд да бъде прехвърлен за стопанисване от Кметство село 

Бъзовец. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 7 гласа 
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По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов_-  

Кмет на Община Две могили:  

Закриване на Общинско училище – НУ „Христо Ботев” село Батишница 

 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1.  Салим Тасим  – кмет на село Батишница: Помъчих се да опазя това 

училище, но няма как да стане. 

2. Стефка Райкова  –  Училище под 100 ученика не може да съществува, 

а с 20 ученика е абсурдно. 

След приключване на разискванията по шеста точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 92 
 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 във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за народната 

просвета, чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета 

ДА БЪДЕ ЗАКРИТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” село 

Батишница, считано от 01.09.2008 г. 
 2. Учениците, които се обучават в това училище да бъдат пренасочени в 

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, тъй като е най-близкото 

населено място, училището разполага с достатъчен брой класни стаи и 

учениците ще се обучават в самостоятелни паралелки. 

 3. Училищната документация да се предаде за съхранение в приемащото 

училище. 

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

ал. 1, т. 1 от КТ. 

 5. Сградният фонд да бъде прехвърлен за стопанисване от Кметство село 

Батишница. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 6 гласа 

 

 Светлозар Донев – Общински съветник се завръща от местоработата си 

– ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили и се включва работата на Общинския 

съвет 

 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет: 
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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 – второ четене. 

 В разискванията по седма точка взеха участие: 

      1. Петър Петров  – Общински съветник: Между първо и второ четене 

не са постъпили предложения за изменения или допълнения на наредбата, 

поради което предлагам, тя да бъде приета. 

 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: 

Условия и ред за провеждане на публично обсъждане? – няма. 

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

Допълнителни разпоредби? – няма. 

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

Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

 След приключване на разискванията по седма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕ ШЕНИЕ 

№ 93 
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 ВТОРО 

ЧЕТЕНЕ, считано от 10.03.2008 г. Наредба № 4 за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез 

дългосрочен общински дълг в община Две могили, област Русе. 

 2. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, във връзка 

с чл. 21, ал. 2, връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  ОТМЕНЯ АЛИНЕЯ 11 ОТ ЧЛЕН 49 на Наредба № 

6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, приет с Решение № 265 по Протокол № 32 от 22.12.2005 г., считано от 

10.03.2008 г.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

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

съветник: 

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 – 

второ четене. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Енчо Петров  – Общински съветник: Смятам, че е най-правилно 

панаира на град Две могили да си остане през втората седмица на месец май. 

Нека да не махаме всичко което предишното ръководство са направили и да си 

остане на същата дата. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: Между първото и второ четене 

на наредбата в комисията по нормативната уредба не са постъпили 

предложения за изменения или допълнения. Предлагам на общинските 

съветници да гласуват във вида в който ни е раздаден. 

 3.  Петър Петров – Общински съветник: Считам, че панаира трябва да 

си остане на същата дата. 

 4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   

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

Общи положения? – няма. 

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

Символи на Община Две могили? Той включва: 

4.2.1. Знаме на Община Две могили 

4.2.2. Герб на Община две могили – няма. 

4.2.3. Печат на Община две могили – няма. 

4.2.4. Символичен ключ на Община Две могили – няма. 

4.2.5. Почетна книга на Община Две могили – няма. 

4.2.6. Церемониална огърлица на Кмета на Община Две могили – няма.  

4.2.7. Химн на Община Две могили 

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

Звания в Община две могили? Той включва: 

4.3.1. Почетен гражданин на Община Две могили – няма. 

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

Награди на Община Две могили? Той включва: 

4.4.1. Награда на Общинския съвет „Филип Тотю” – няма. 

4.4.2. Награда на Кмета на Общината – почетен знак „За гражданска 

доблест и принос” – няма. 

4.4.3. Грамота за заслуги към Община Две могили – няма.  

4.4.4. Почетен знак на Община две могили – няма. 

4.4.5. Почетна значка на Община Две могили 

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

Официален празник на град Две могили? – няма. 
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4.6. Имате ли предложения за изменение на пети  раздел от наредбата: 

Седмица на Община Две могили? – няма. 

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

Именуване и преименуване на обекти с общинско значение? – няма. 

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

Паметници и други възпоменателни знаци? – няма. 

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

Административно-наказателна разпоредби? – няма. 

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

Преходни и заключителни разпоредби? – няма. 

След приключване на разискванията по осма точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 94 
1. На основание чл. 16 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и 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 10.03.2008 г. 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.  

2. На основание чл. 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, ОТМЕНЯ, считано от 

10.03.2008 г. Наредба № 8 за символиката и почетните граждани на град Две 

могили, приета с Решение № 361 по Протокол № 43/20.04.2007 г.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Добив на дърва за огрев от гори частна общинска собственост.  

 В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров  – Общински съветник: Комисията по „Бюджет и 

финанси” подкрепя Докладната и призовава общинските съветници да гласуват 

„за”. 

 2. Огнян Георгиев  – Общински съветник: Трябва да се помисли не 

само за прочистването на гората, но и за засаждането на дървета.      
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3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили:  Трябва да 

предприемем необходимите действия за изпълнението на тази задача. Ще 

намерим фирми, които ще могат да свършат тази работа качествено и да 

осигурим хората от селото и общината, при възможност и искане от тяхна 

страна – от дърва.   

4. Тодор Куцаров – Общински съветник: Цената от 22 лв. ми се вижда 

малка. Трябва да се осъществи контрол, за да не станат злоупотреби. 

След приключване на разискванията по девета точка, Общинския 

съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 95 
 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. 54, ал. 4 от Закона за горите и чл. 

80, ал. 8 ат Правилника за прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Две 

могили дава съгласието си за извършване на ползване (сеч на дървесина – 

акация) от гори общинска собственост, както следва: 
 1.1. Общински поземлен имот АОС № 459 с имотен № 000255 с площ от 

6.759 дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, 

подотдел „п” в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 1.2. Общински поземлен имот АОС № 460 с имотен № 000261 с площ от 

7.867 дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, 

подотдел „р” в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 1.3. Общински поземлен имот АОС № 461 с имотен № 000312 с площ от 

39.419 дка с начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи”, отдел 278, 

подотдел „о” в землището на село Кацелово, община Две могили. 

 2. Ползването на дървесината да се извърши съгласно чл. 53, ал. 2, т. 2 от 

Закона за горите и чл. 80, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагането му. 

 3. Добитата дървесина за огрев да се продаде на желаещите с постоянен 

адрес: село Кацелово. При липса на желаещи в населеното място, продажбата да 

се извърши на хора с постоянен адрес в чертите на Община Две могили. 

 4. Общински съвет – Две могили определя продажна цена на дървата за 

огрев в размер на 22 (двадесет и два) лева на пространствен кубичен метър от 

временен склад, без транспорта. 

 5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По десета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Тази сутрин пристигна писмо, с което изискват справка за необходимите 

разходи за поддържането на Общинския детски център. По тази причина, до 

изясняване на въпроса, считам за уместно да оттегля внесената от мен докладна 

за разглеждане в това заседание на Общинския съвет. 

 

По единадесети точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Предоставяне под наем на имот – частна общинска собственост 

„Общински пазар” град Две могили по АОС № 138/2000 г. чрез конкурс.  

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това съоръжение не може да 

стои затворено през седмицата и да работи само в събота и то 4-ри часа. Хубаво 

би било това пространство да се изпълни с различни магазинчета, заведения и 

други такива, като пазара си запази предназначението. Участващите в конкурса 

ще направят своите предложения – какви ще бъдат те, ние не знаем. Освен това, 

разходите ще бъдат за инвеститора. Ще бъде назначена комисия която ще се 

запознае с подадените оферти. Ще предложа и двама общински съветника да се 

включат в работата на тази комисия.  

 В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

      1. Петър Петров  – Общински съветник: Предложението е добро. 

Хубава е и идеята на Кмета да се даде под наем и да се запази предназначението 

на пазара.  

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Събираните 

средства до момента са намалели до 5 000 лв. за миналата година. Сега, след 

промените, които направих събраните суми се увеличиха. И през следващите 

дни, двама служители ще минават да събират таксите от пазара. 

След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинския съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 96 
 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. 60 и чл. 61 от Наредба № 7 за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

Община Две могили, Общински съвет – Две могили дава съгласието си да се 

проведе конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на имот – частна 

общинска собственост „Общински пазар” град Две могили по АОС № 138/2000 

г. под изричното условие да се запази предназначението на обекта. 

 2. Общинският съвет задължава Кмета на Общината да организира 

провеждането на конкурса по реда на чл. 61 и следващите от Наредба № 7 за 
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реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

Община Две могили.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Сключване на Споразумение към договора за наем между СИ БАНК – АД, 

клон Русе и Община Две могили.  

 В допълнение, Кмета на Общината каза: През 2005 г. СИ БАНК – АД е 

участвала и спечелила на търг ползваното в момента помещение. С оглед 

изградения информационен център, им даваме допълнително още 20 кв. м. за да 

има помещението завършен вид и да създава удобство на гражданите, когато 

отидат да си платят данъците или таксите.   

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

      1. Ахмед Феим  – Общински съветник: Съгласен съм с отдаването под 

наем на това помещение, но цената да е 15 лева вместо 10 лева.  

 2. Петър Петров  – Общински съветник: Обслужването ще бъде по-

добро. Подкрепям решението на Ахмет Феим за сумата под наем на 15 лева, а 

не на 10 лева. 

 2. Пламен Лашев – Общински съветник: Съгласен съм с 

предложението за цена от 10 лева за отдаване под наем при положение, че 

банката дава 60 000 лева, макар че тази цена е малка за центъра на Две могили.  

След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинския съвет прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 97 
 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. 14, ал. 7 и 8 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Две могили предоставя на СИ 

БАНК – АД, клон Русе съседно помещение за ”Паричен салон” в сградата на 

Общината от 25 кв. м. С наемна цена от 15 лв за квадратен метър, считано от 

01.03.2008 г. за срока на договора до 01.03.2010 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Споразумението към 

договор № 248/2005 г., съгласно условията по т. 1  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

По тринадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

Нямаше желаещи да се изкажат. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Поради 

изчерпване дневния ред на деветото заседание на Общинския съвет, обявявам 

заседанието за закрито. 

 

НН/НН 

         Председател на Общинския съвет – Две могили:  

             

            

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


