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ОБ ЩИН А  Д В Е  М ОГИЛ И•  ОБ Л АС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 8 
 

 

 

Днес, 09 март 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна осмото /извънредно/ заседание на VІI – мия Общински съвет 
– Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 8-мото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от 

общо 17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства Светлозар Милчев Донев. 

 Той обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили, Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – 
Обществен посредник в Община Две могили, Представител на Областния управител на 
област Русе, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото извънредно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/02.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 2 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/02.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 143/02.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/02.03.2016 г., относно: 

Допълнение и изменение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                     Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/02.03.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                      Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 146/02.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две  могили по Програма INTERREG V-A Румъния – 
България. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
7. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/02.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 2 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Взетото решение от Общинският съвет касае Читалището в село Баниска, което ще 

кандидатства с въпросния проект. В работните проекти, които са изготвени до момента 
наименованието на проекта не съотвества, което налага да вземем решение за изменението 
му. Становището на комисията е предложеният проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Аз предлагам, освен това, което е предложено по докладната записка: в т. 1 и т. 4 от 
Решение № 34 там, където е подмярка 7.1, да се запише подмярка 7.2. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев, щом така трябва да бъде записано, 
нека се направи. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 141 от 02.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 132 
  

1. Изменя точка 2 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на 
Общинския съвет, където наименованието на проекта „Реконструкция, модернизация и 
обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1914” село Баниска” се заменя с 
"Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище "Н. Й. Вапцаров -1914" 
с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе". 
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2. Изменя точка 1 и точка 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на 
Общинския съвет, където думите „… подмярка 7.1…” се заменят с думите „… подмярка 
7.2….”. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/02.03.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Идентично решение, отново става въпрос за наименованието на същия проект, но 

тук трябва да се направи изменение на наименованието в Плана за развитие на Общината. 
Становището на комисията е да подкрепим така предложеното ни решение. 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 142 от 02.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 133 
  

1. Изменя точка 1 (точка 3.2.6.) от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. 
на Общинския съвет, където наименованието на проекта „Реконструкция, модернизация и 
обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1914” село Баниска” се заменя с 
"Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище "Н. Й. Вапцаров -1914" 
с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе". 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 143/02.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
В Общинския съвет е внесена докладна записка от Кмета на Общината, относно 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г.  

С Докладната записка Община Две могили изразява желанието си да кандидатства 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, 
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с проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. св. Кирил 
и Методий” гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, община Две могили, област 
Русе”, за което е необходимо Решение на Общински съвет. 

След като разгледахме предложението на заседание на комисията стигнахме до 
извода, че бе било по-редно наименованието на проекта да бъде променено, а именно – 
Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната 
инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. св. 
Кирил и Методий” гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, община Две могили, 
област Русе. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз искам само да кажа няколко думи по тази докладна записка. Първоначално 
решението беше за ЦДГ в село Бъзовец, защото там сградата е по-запазена от тази в село 
Баниска и аз все още държа на това. Тъй като средствата, които ще се отпуснат по тази 
програма са в размер на около 1 млн. лева, не съм убеден, че с тях ще успеем да 
ремонтираме и трите сгради. А сградата в Баниска е по-малка от тази в Бъзовец. Съгласен 
съм с предложението на комисията, но ако в наименованието на проекта заложим всичко 
това, не знам дали ще стигне отпусната ни сума. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Съгласна съм г-н Борисов. В действителност 1 млн. лева не са много пари, но по 
този начин се дава възможност да се направи поне минимално обзавеждане. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

За мен е по-добре в наименованието да се заложи повече, за да имаме по-големи 
възможности.  

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 143 от 02.03.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 

(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 134 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, с проект  
„Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната 
инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. св. 
Кирил и Методий” гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, община Две могили, 
област Русе”. 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Планa за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.  

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/02.03.2016 г., относно: 

Допълнение и изменение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, за което е необходимо Решение на 
Общински съвет. Тъй като дейностите по проекта не са включени в Плана за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г., се налага да се направи допълнение и изменение на 
същия. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
2. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” също разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз искам тук да кажа, че се въздържахме да включваме улици за асфалтиране, 
които са в Две могили заради проекта за водния цикъл. За да асфалтираме улиците ние 
трябва да дадем гаранция, че в следващите 7 години те няма да бъдат разкопавани. Затова 
ще се опитаме улиците, които са в най-лошо състояние в Две могили да ги закърпим със 
собствени средства. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 144 от 02.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 135 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на 
общината”, цел 2.1. „Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в 
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси”  от 
Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.1.47. „Рехабилитация на отсечка от общински път  RSE 2004  от км. 
0+000 до км. 2+800 /п.к. III 501-границата Община Две могили-Община 
Борово/”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

3. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. 

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/02.03.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 
и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

2. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” също разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище да подкрепим предложението. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 145 от 02.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 136 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на 
общината”, цел 2.1. „Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в 
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси”  от 
Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.1.48. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Димитър Благоев” с. Чилнов”; 

• точка 2.1.49. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Шумен” гр. Две могили”; 

• точка 2.1.50. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Плиска” с. Острица”; 

• точка 2.1.51. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Христо Ботев” с. Каран Върбовка”. 

2. Изменя Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на 
общината”, цел 2.1. „Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в 
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси”  от 
Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.1.22. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Родопи” с. Чилнов” става „Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна мрежа  - ул. „Плиска” с. Чилнов”; 

• точка 2.1.37. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Филип Тотю” с. Кацелово” става „Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна мрежа  - ул. „Калиакра” с. Кацелово”. 

3. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” 
с проект „Реконструкция на улици в Община Две могили”. 

4. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за  
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. 

5. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  

 

Шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 146/02.03.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две  могили по Програма INTERREG V-A Румъния – 
България. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Докладната записка беше разгледана на заседание на комисията. Тя се внася след 

направено посещение от общинска администрация в Румъния, където е подписано и 
споразумение за сътрудничество. След проведената среща се стига до извода, че Община 
Две могили има възможност да кандидатства по Програма INTERREG V-A Румъния – 
България, приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”. Специфичната цел на 5.1 е „Увеличаване 
на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в 
контекста на трансграничния регион”. Наименованието на проекта е „Административен 
общински център за обучение и подготовка”, на стойност 750 000 евро, като община Две 
могили трябва да участва с 2% собствено съфинансиране. Проектът ще включва 
надграждане на общинска сграда (Младежки дом) в груб строеж, която ще бъде 
предназначена за административен център, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за 
кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална зала и др. За преработката на 
проекта, оценката за съответствие на преработения проект и за кандидатския проект са 
необходими около 8 000 лева от бюджета на общината. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. Трябва да разберем, че точно сега е 
моментът, в който трябва да се кандидатства, сега е програмния период. Дори и само за 5 
проекта да ни одобрят ние сме длъжни да опитаме. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Вчера г-н Петров, консултанта ни по този проект ми изпрати документи, които аз 
днес трябва да подпиша, за да внесем проекта утре. Това е една декларация за 
допустимост, която е на английски език и аз ще Ви зачета по-важните неща: 

1. Тялото, което представлявам, не трябва да е обявено в несъстоятелност или 
ликвидация,, дейността му не е под разпореждане на съда, не е влязло в споразумение с 
кредитори, не е преустановило дейността си, не е обект на производство, свързано с 
такива въпроси и не е в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, 
предвидена в националното законодателство или нормативната уредба на Европейския 
съюз. 

2. Законните му представители не са осъждани за престъпление по служба с влезли 
в сила присъди. 

3. Законните му прудставители не са виновни за тежко професионално нарушение, 
доказано с всякакви средства. 

4. Тялото, което представлявам е изпълнило всички задължения, свързани с 
плащането на дълговете към консолидирания държавен бюджет. 

5. Законните му представители не са били предмет на съдебно решение, което има 
силата на присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация. 

6. Нито институцията, която представлявам, нито неговите законни представители 
са били обявени в сериозно нарушение на договора, поради неизпълнение на своите 
договорни задължения във връзка с процедура за възлагане на обществени поръчки или 
други процедури за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от Европейския 
съюз или националния бюджет. 

Не знам при всички тези условия дали ще можем да кандидатстваме. При 
извършена проверка от ОЛАФ е установено нарушение при провеждането на тръжните 
процедури. В доклада пише, че е извършена злоупотреба със служебно положение и 
Европейската общност. Снощи вечерта дойде една присъда за г-н Дамянов и инж. 
Маринов за 60 000 лева. Имаме и акт за установяване на държавно вземане за водния 
цикъл. Общината все още не е осъдена, но все пак това може да се окаже пречка. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
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За тези 60 000 лева, доколкото знам има образувано дело и в момента г-н Дамянов 
изплаща тази сума. Оптимизацията, която беше направена за училищата беше на стойност 
550 000 лева, разпределени в различни дейности. Спортната площадка, която беше 
изградена горе на градския стадион е трябвало да бъде изградена в двора на училището, 
затова е целия проблем. В последствие беше изградена и площадка долу в двора на 
училището на стойност 120 000 лева с възможно най-модерната настилка. В 
действителност може да се спори единствено за това как тези 550 000 лева са 
разпределени. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

В момента говорим за това, че трябва да се подпишат тези документи касаещи 
трансграничния проект. ОЛАФ се е произнесъл, че има съмнения за извършени 
престъпления. Върховна касационна прокуратура извърши проверка и ако се произнесе, 
че в действителност има извършено престъпление ние няма да можем да участваме в този 
проект. Ако бях аз на Ваше място, г-н Борисов, не бих подписал. Що се отнася до водния 
цикъл – парите са дължими от Община Две могили. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За водния цикъл заведохме дело в Административен съд и за момента нещата са 
стопирани. 

5. Румен Марков – Общински съветник: 

За да е спокоен Кметът на Общината при подписването на тази декларация за 
допустимост, предлагам в т. 3 от предложеният ни проект на решение, след края на 
изречението да добавим думите: „… в това число – да подпише декларация за 
допустимост.”, за да е по-спокоен и той. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 146 от 02.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 137 
  

 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект 
„Административен общински център за обучение и подготовка” по Програма INTERREG 
V-A Румъния – България, приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”. Специфичната цел на 5.1 е 
„Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните 
институции в контекста на трансграничния регион”. 
 2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Административен общински 
център за обучение и подготовка” в размер на 2 % от общата стойност на проекта.  
 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет, в това число – да подпише Декларация за 
допустимост. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Г-н Борисов, при проведени срещи с граждани от Общината неколкократно ми бе 
задаван въпросът – Към момента с какви проекти разполага Община Две могили, които да 
са разработени и готови за кандидатстване? Ето защо аз бих искала да дадете отговор на 
този въпрос, за да знае и обществеността. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 



 

 9

До следващото заседание на Общинският съвет, ще ви предоставя искната 
информация. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам осмото /извънредно/ заседание на 
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 10.03.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № …….. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


