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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 464 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 36/17.07.2009 г. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 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 във връзка чл. 7 от 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, приета с 

Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г., 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Програмата за отбелязването Седмицата на Община Две 

могили и честването на 40-годишнината на града (22.08.09 г. – 29.08.09 г.), 

като утвърждава финансова рамка за реализирането им в размер на 24 130.00 

(двадесет и четири хиляди сто и тридесет) лева (Приложение № 1). 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението. 
 

Приложение № 1 
 

№ Дата Час Събитие Средства 

1. 22.08.2009 9.00 Юбилейно радиопредаване  

  9.30 Откриване на паметна плоча на сградата 

на общината със следния текст: ”На 29 

август 1969 г. с Указ №828 Президиумът 

на Народното събрание признава Две 

могили  за град” 

500.00 
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  10.00 Ритуал: Издигане знамето на град Две 

могили на площада пред Читалището.  

Приветствие на Кмета на общината.                 

 

  10.10 Тържествена Света литургия за здраве,  

благоденствие и просперитет на 

жителите на град Две могили и 

общината в Летния театър (Русенски 

митрополит Неофит). 

 

  10.15 Откриване на обновения летен театър  

  10.30 Тържествена сесия на Общински съвет  

и връчване на Юбилейните  награди на 

град Две  могили (в салона на 

Читалището) 

200.00  

(Почетни 

знаци, 

грамоти) 

100.00 

(Озвучаване) 

  16.00 Забавно–развлекателно състезание в 

град- ския парк-н/р скачане с чували, 

надяждане, семейна надпревара с 

включване на родители, баби, дядовци и  

др.   

Водещ: Ралица Константинова - 

артистка. 

150.00 

(водещ) 

150.00 

(награди, 

консумативи)                 

150.00 

(Озвучаване) 

50.00 

(Украса) 

  18.30 Футболна среща между отборите на об-

щинска администрация и ветерани 

“Дунав”. 
 

или 
 

“Травиата” – постановка на Русенската 

опера  

300.00 

 

   Общо за деня: 1 600.00 

2. 23.08.2009 10.00 Събор “Орлова чука”- Изяви на 

самодейните състави от нашата и 

съседни общини.              

500.00 

(Превоз за 

участниците 

от селата и 

населението) 

300.00 

(Мин. вода , 

хамбургери 

за само-

дейците) 

150.00 

(Озвучаване) 

500.00 

(Наем сцена) 

150.00 

(Водещ) 

  13.00 Концерт: Гост-изпълнител Гуна Иванова 1000.00 
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  18.30 Футболна среща от “В” РФГ:  

Две могили-Кубрат 

 

  20.30 Рок-фест с участието на русенски групи 

(летен театър) 
500.00 

   Общо за деня: 3 100.00 

3. 24.08.2009 15.00 Чай-парти: Поетична  среща с местни 

творци. (Читалище на Две могили) 
100.00 

  17.00 Русенски драматичен театър: “Оркестър 

с Титаник” – с покани за всички 

участници в    худ. самодейност в града 

и кратка ретроспекция на читалищното 

дело. (Чит. салон). 

След театъра във фоайето на 

Читалището – коктейл за заслужилите 

читалищни дейци и членове на 

настоятелства през годините. 

1 000.00 

 

 

 

 

150.00 

  19.00 Дамско рали 500.00 

(Нагр.фонд, 

купи) 

100.00 

(Озвучаване) 

80.00 

(Водещ) 

   Общо за деня: 1 980.00 

4. 25.08.2009 9.00 “На гости при кмета” 

“Кмет за един ден” - ден на младежкото 

местно самоуправление”. 

150.00 

(Сувенири, 

почерпка) 

  18.00 Мирослав Цветанов и МКТ  “Слон”- 

представление за възрастни и деца 

(Читалищен салон) 

1000.00 

(Озвучаване, 

осветление, 

хонорар 

артисти) 

  20.00 Силово състезание на площада в центъ-

ра със съдействието на фитнес-клуба. 
600.00 

(Нагр. фонд, 

съоръжения) 

   Общо за деня: 1 750.00 

5. 26.08.2009 

- 

29.08.2009 

 Международен детски фолклорен фес-

тивал “С фолклора от миналото-заедно в 

бъдещето” и Тенис-турнир с междуна-

родно участие. 

4 000.00 

6. 28.08.2009 15.00 Пенсионерски клуб и Клуб на инвалида 

Две могили – домакини на клубове от 

околни общини – самодеен концерт в                     

Читалищен салон. 

500.00 

(Почерпка 

участници) 

100.00 

(Превози) 

  19.00 Гала – концерт на Международния 

детски фолклорен фестивал. 
 

   Общо за деня: 600.00 

7. 29.09.2009 10.00 Изложение на характерните за всяко 200.00 
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селище от общината  кулинарни ястия и 

вещи от бита  , както и на етническите 

групи, представени в общината.Идеята е 

да гостуваш  в дома на чилновчанина, 

кацеловчанина и т.н. 

(Превози) 

  19.00 Ансамбъл “Пирин” 5500.00 

  20.30 Лазерно шоу 

Фойеверки 
1 000.00 

500.00 

  21.00 Коктеил за гостите 1 200.00 

   Общо за деня: 8 400.00 
 

Други 

1. Рекламни материали – афиши, покани, тениски, шапки, 

значки, брошури. 
1 000.00 

2. Украса сцена. 200.00 

3. Вестник 500.00 

4. Непредвидени 1 000.00 

 Общо: 2 700.00 
 

Текущо през седмицата 

1. Във всеки един от дните от да се представят в радиопредавания по две села 

от общината. 

2. Изложба, посветена на руската космонавтика и първият космонавт Юрий 

Гагарин. Същата ще бъде открита на 22 август от Михаил Торшин -

генерален консул на Руската федерация в Русе. 

3. Витрина-изложба във фоайето на читалището на всички грамоти, отличия, 

купи в общината. 

4. Поздравителен адрес - випуск 1969 с персонална  покана за специален гост 

на всички мероприятия през седмицата. 
 

Общо необходими средства 24 130.00 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…........................  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


