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

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 16 
 

Днес, 18 юли 2008 година, в 10.00 часа, започна шестнадесето 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 

 1. Красимир Ганчев Кунев.  

 2. Огнян Стефанов Георгиев. 

 3. Пламен Петков Лашев. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, г-жа Галина Цветанова – от 

Областна администрация – Русе, Кмета на Общината, Кметовете на кметства 

и граждани от Общината.  

 Байчо Георгиев предложи заседанието на Общинския съвет да 

протече по предварително обявения и раздаден на общинските 

съветници проект за дневен ред.  
 Други предложение за изменение или 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. Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 2. Изменение на чл. 129, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  

  Вносител: Петър Петров – Общински съветник  

 3. Отпускане на Искра Венелинова Филипова с ЕГН 8203175391, 

живееща в град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 8 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Александра 

Стефанова Иванова, родена на 29.05.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Отпускане на Нина Любомирова Николова с ЕГН 8611105313, 

живееща в село Баниска, на улица „Баниски лом” № 80 на еднократна 



финансова помощ за раждане на първо дете – Константин Огнянов 

Георгиев роден на 21.05.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 5. Отпускане на Веселина Йорданова Георгиева с ЕГН 8111245370, 

живееща в село Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 23 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Йоана 

Светослалова Славова роден на 16.05.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 6. Отпускане на Виктория Христова Димитрова с ЕГН 8612185294, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 69 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Кристиян 

Викториев Димитров роден на 20.05.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 7. Отпускане на Юмгюсюн Мустафова Мусова с ЕГН 7310315396, 

живееща в село Помен, на улица „Иван Вазов” № 23 на еднократна 

финансова помощ за раждане на трето дете – Аксал Алтънаев Мехмедов 

роден на 07.06.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 8. Одобряване на Споразумение за побратимяване между Община 

Букшани, окръг Гюргево, Румъния и Община Две могили, област Русе, 

България.    

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 9. Приемане на Наредба № 13 за отглеждане на животните на 

територията на Община Две могили. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Върнато за ново разглеждане наше решение № 142 по Протокол 

№ 14/20.06.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Информация за изпълнението на бюджета, извънбюджетните 

сметки и фондове за първото шестмесечие на 2008 г. на Община Две 

могили  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 12. Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 г.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 13. Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и 

председателя на Общински съвет – Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 

2013 г. в Община Две могили, област Русе. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Променя статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 16. Променя статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 



 17. Променя статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 18. Приемане Програма и структура на фирма „Черни Лом 2008” – 

ЕООД град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 19. Определяне възнаграждението на Управителя на фирма „Черни 

Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 20. Прехвърляне на общинско имущество за стопанисване и 

управление на фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: Това е един много важен 

проблем. Безстопанствените кучета са опасни не само заради ухапванията, но 

и заради заразите и болестите, които разнасят. Така, че тази Програма трябва 

да се приеме.  

2. Петър Петров – Общински съветник: Ние в стремежа си да бъдем 

хуманни към животните, още не можем да решим този въпрос. Затова трябва 

да се действа по друг начин – да не се спазват правилата и да си решим 

проблема веднъж завинаги.  

След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за закрила на животните, 

обнародван в Дв., бр. 13 от 8 февруари 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 162 
 

1. Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Две могили”. 

2. Определя място за временен приют – Приложение № 1.  
  



 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров – 

Общински съветник:  

  Изменение на чл. 129, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация  

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Тодор Куцаров – Общински съветник: Комисията по „Бюджет и 

финанси” инициира изготвянето на тази Докладна, поради което я 

подкрепяме. Приканваме и другите общински съветници да я подкрепят. 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове във 

връзка с 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,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 163 
 

 1. Изменя чл. 129, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, който придобива следния вид: 

Чл.129. (1) Председателят на общинския съвет получава 

възнаграждение в размер на 70 (седемдесет) % от месечното трудово 

възнаграждение на кмета на общината, а средства се осигуряват от 

общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за съвета.  

2. Изменението влиза в сила от 01.08.2008 година. 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Отпускане на Искра Венелинова Филипова с ЕГН 8203175391, 

живееща в град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 8 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Александра Стефанова 

Иванова, родена на 29.05.2008 г. 

 Разисквания по трета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Тази и следващите докладни 

са стандартни. По тях комисиите са се произнесли преди да бъдат изготвени, 

така че няма какво още да се каже. Подкрепям докладната.  



След приключване разискванията по трета точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1., чл. 9, 

т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ 

при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 

могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 164 
 

1. Отпуска на Искра Венелинова Филипова с ЕГН 8203175391, 

живееща в град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 8, еднократна 

финансова помощ в размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – 

Александра Стефанова Иванова, родена на 28.05.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Отпускане на Нина Любомирова Николова с ЕГН 8611105313, 

живееща в село Баниска, на улица „Баниски лом” № 80 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Константин Огнянов Георгиев, 

роден на 21.05.2008 г. 

 В разисквания по четвърта точка нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 

1, чл. 5, т. 1.1., чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 

2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 165 
 



1. Отпуска на Нина Любомирова Николова 8611105313, живееща в 

село Баниска, на улица „Баниски Лом” № 80, еднократна финансова помощ в 

размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – Константин Огнянов 

Георгиев, роден на 21.05.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

Отпускане на Веселина Йорданова Георгиева с ЕГН 8111245370, 

живееща в село Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 23 на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Йоана 

Светославова Славова, роден на 16.05.2008 г. 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 

1, чл. 5, т. 1.1., чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 

2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 166 
 

1. Отпуска на Веселина Йорданова Георгиева с ЕГН 8111245370, 

живееща в село Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 23, 

еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева за раждане на първо 

дете – Йоана Светослалова Славова, родена на 16.05.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

  Отпускане на Виктория Христова Димитрова с ЕГН 8612185294, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 69 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Кристиян Викториев 

Димитров, роден на 20.05.2008 г.  

 Разискванията по шеста точка нямаше. 



Общинският съвет, на основание чл. 9, т. 1 от Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 167 
 1. Отказва на Виктория Христова Георгиева с ЕГН 8612185294, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 69, еднократна 

финансова помощ в размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – 

Кристиян Викториев Димитров, роден на 20.05.2008 г., тъй като няма адресна 

регистрация на територията на Община Две могили, повече от една година. 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седма точка от дневния ред докладва докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

Отпускане на Юмгюсюн Мустафова Мусова с ЕГН 7310315396, 

живееща в село Помен, на улица „Иван Вазов” № 23 на еднократна 

финансова помощ за раждане на трето дете – Аксал Алтънаев Мехмедов 

роден на 07.06.2008 г. 

 Разисквания по седма  точка нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 

1, чл. 5, т. 1.3, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 

2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 168 
 

1. Отпуска на Юмгюсюн Мустафова Мусова с ЕГН 7310315396, 

живееща в село Помен, на улица „Иван Вазов” № 23, еднократна финансова 



помощ в размер на 200 (двеста) лева за раждане на трето дете – Аксал 

Алтънаев Мехмедов, роден на 07.06.2008 г. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 Кметът на Община Две могили, въвежда в залата, Кмета на община 

Букшани, окръг Гюргево, Румъния. 
 

По осма точка от дневния ред докладва докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Одобряване на Споразумение за побратимяване между Община 

Букшани, окръг Гюргево, Румъния и Община Две могили, област Русе, 

България.    

 В допълнение, Кмета каза: С това споразумение, подписано от мен и 

от господин Пътръшеску – Кмет на Община Букшани, окръг Гюргево, 

поемаме ангажимент да си сътрудничим и да разработваме съвместно 

проекти. Първото нещо, с което ще се захванем е да бъде разработен проект 

за религиозен и културен туризъм в двете общини. Смятам, че това е работа в 

положителна насока и се надявам, че нашата Община ще бъде инициативна и 

ще успее да усвои отпуснатите пари. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Първо искам да кажа „Добре 

дошли” на гостите, за нас е чест да ги посрещнем. Това което е замислил 

господин Кмета е хубаво нещо и приветствам тази инициатива. Което зависи 

от нас съветници сме готови да помогнем. 

 2. Раду Пътръшеску – Кмет на Община Букшани: Радвам се да бъда 

между вас. Вашето гостоприемство е голямо и съм очарован от това. 

Посещавал съм много други Общини, но се спирам тук, защото вашия Кмет 

остави в мен впечатлението, че е добър човек. Много ми е приятно да съм 

сред вас, Голямо впечатление ми направи и пещерата „Орлова чука”. Още 

веднъж искам да благодаря на Кмета за тази среща. 

След приключване на разискванията по осма точка, Общинския 

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 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 169 
 

1. Одобрява Споразумението за побратимяване от 04.07.2008 г. между 

Община Букшани, окръг Гюргево, Румъния, представлявана от кмета Раду 

Пътръшеску и Община Две могили, област Русе, България, представлявана от 

кмета Драгомир Дамянов. 



2. Задължава Кмета на Община Две могили, съвместно с Кмета на 

Община Букшани, да разработи Програма за съвместни действия между 

двете общини за периода 2008 – 2011 г. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Приемане на Наредба № 13 за отглеждане на животните на територията 

на Община Две могили. 

 В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Комисията разгледа тази 

Наредба и смятаме, че трябва да се приеме, понеже вече сме в Европейския 

съюз. Голямо внимание трябва да се обърне на пазара за животни. 

Изискванията за такъв пазар са големи. В Две могили няма такъв пазар и 

трябва да се направи. 2. Ахмед Феим – Общински съветник: Тъй като сме 

селскостопански район, трябва да се обърне сериозно внимание на тази 

наредба. Всички хора са свикнали да гледат животни в двора си и много хора 

няма да я спазват. 

 3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Предлагам 

между първо и второ четене, по селата, в Две могили да се направят 

събрания, за да може хората, да се запознаят с тази Наредба и да направят, 

при необходимост предложения за нейното изменение или допълнение, без 

разбира се, да се нарушават законните разпоредби. 

След приключване на разискванията по девета точка, Общинския 

съвет, на основание Наредба № 7 от 25.05.1992 година за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда, издадена от 

Министъра на здравеопазването, обн. Дв., бр. 46 от 4.06.1992 г. ..... бр. 20 

от 5.03.1999 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, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 170 
 

1. Приема на първо четене,  Наредба № 13 за отглеждане на животни на 

територията на територията на община Две могили, област Русе.   
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 



По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Върнато за ново разглеждане наше решение № 142 по Протокол № 14/ 

20.06.2008 г. 

 Разисквания по десета точка нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 32, ал. 2, изречение 1 от 

Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и 

изречение 2, предложение 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 

6, предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 171 
 

 1. Отменя свое Решение № 142 по Протокол № 14 от 20.06.2008 г.  
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Информация за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове за първото шестмесечие на 2008 г. на Община Две могили  

 В допълнение, Кмета каза: Смятам, че заслужаваме една добра оценка 

за събирането на данъците. Ние преизпълняваме това, което беше заложено. 

За 2006-2007 година, ръстът на приходите се е увеличил само с 1 %, а за 

2007-2008 година, повишението е 17 %. Това се отнася за приходите с 

държавен характер. Приходите с общински характер са се увеличили 

съответно от 32 % за 2006-2007 година на 48 % за 2007-2008 година.  

 В разискванията  по единадесета точка взеха участие: 

 1. Петър  Петров – Общински съветник: Като се има предвид 

мандатната програма, постигнатите резултати са добри. Когато съм казвал, че 

бюджета е напрегнат, не е било с лошо, а защото Общината си поставя 

високи цели със своята мандатна програма. Похвално е, че субсидиите са 

увеличени с 16 %. Другото хубаво нещо е, че и местните приходи са добри и 

най-вече се изпълняват. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Реално в 

Общината са постъпили 2 300 000 лева допълнителни субсидии от приходи и 

фондове.  

След приключване на разискванията по единадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 9 от Закона за общинския дълг във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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



Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 172 
 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие 

на 2008 г. в съответствие с единната бюджетна класификация в следните 

размери: 
  

1.1. Данъчни приходи  130 944 лева 

1.2. Неданъчни приходи 335 633 лева 

1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 898 623 лева 

1.4. Трансфери  97 062 лева 

1.5. Финансиране на дефицита 9 453 лева 

1.6. Депозити и средства по сметки  279 566 лева 

 Всичко приходи и разходи по бюджета 2 751 281 

лева 
 

 2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и 

фондове за четвъртото тримесечие на 2007 г. в следните размери: 
  

2.1. Наличност в началото на периода  9 лева 

2.2. Приходи 0 лева 

2.3. Наличност в края на периода         9 лева  
 

 3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 

четвъртото тримесечие на 2007 г. в следните размери: 
  

3.1. По договор за кредит с фонд „Енергийна ефективност” 64 912 лева 

3.2. Лихви по плащане 5 129 лева 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 г.  

 Разискванията по дванадесета точка нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 18 от Закона за общинските 

бюджети във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 



№ 173 
 

 1. Променя бюджета на община Две могили към 30.06.2008 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва: 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

/лева/ 

Намалява 

/лева/ 
1 2 3 4 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

 Неданъчни приходи    

Общински такси    

-  Туристически такси 2716 6000  

- Други общински такси 2729 60000  

Други неданъчни приходи    

- Получени застрахователни обезщетения 

за ДМА 

3611 1939  

- Други неданъчни приходи 3619 1939  

Постъпления от продажби на 

нефинансови активи 

   

- Постъпления от продажбата на 

транспортни средства 

4024 10000  

- Постъпения от продажби на земя 
4040 360000  

Операции с финансови активи и 

пасиви 

   

- Разходи за придобиване на дялове и 

акции и увеличение на капитала и 

капиталовите резерви 

7001 -5100  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  434778  

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  41930 41930 

Заплати на персонал по тр-

правоотношения 

0101  37173 

Заплати на персонал по 

сл.правоотношения 

0102 6940  

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201  3712 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 23374  

Обезщетения  на персонала 0208 11616  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  830 

ЗОВ от работодатели 0560  215 

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  234511  

Материали 1015 101168  

Вода, горива и енергия 1016 25000  

Разходи за външни услуги 1020 77000  

Разходи за глоби, неустойки, наказателни 

лихви и съдебни обезщетения 

1092 200  

Основен ремонт на ДМА 5100 10000  

Придобиване на ДМА 5200 21143  



 
   

Общински съвети 
 1000 1000 

Заплати и възнаграждения на персонала 

по правоотношения приравнени към 

трудовите 

0103  1000 

Материали 1015 1000  

    

Др.дейности по вътрешната сигурност  985  

Придобиване на ДМА 5200 985  

-    

Целодневни детски градини  10000  

Основен ремонт на ДМА 5100 10000  

 
   

Общински детски комплекс 
 1000  

Разходи за външни услуги 1020 1000  

    

Други дейности по БКС  46500  

Материали 1015 15000  

Разходи за външни услуги 1020 30000  

Придобиване на ДМА 5200 1500  

    

Спортни бази за спорт за всички  15409 1000 

Субсидии за нефинансови предприятия 4301  1000 

Придобиване на ДМА 5200 15409  

    

Обредни домове и зали  94 94 

Заплати на персонал по тр-

правоотношения 

0101  94 

Обезщетения  на персонала 0208 94  

    

Др.дейности по културата  20000  

Материали 1015 10000  

Разходи за външни услуги 1020 10000  

    

Др.дейности по селско и горско 

стопанство 

 60000  

Материали 1015 5000  

Разходи за външни услуги 1020 54003  

Придобиване на ДМА 5200 997  

    

Управление и контрол на 

автотранспорта 

 2137  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 300  

Придобиване на земя 5400 1837  

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С 

ОБЩ.ПРИХОДИ 

   



Общинска администрация  25854 16454 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101 19090  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  3364 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208  13090 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 5408  

ЗОВ от работодатели 0560 1356  

    

Др.дейности по вътрешната сигурност  13180  

Заплати на персонал по тр-

правоотношения 

0101 9970  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 1600  

ЗОВ от работодатели 0560 360  

Вноски за ДЗПО 0580 150  

Постелен инвентар и облекло 1013 1100  

    

Общообразователни училища  20126  

Основен ремонт на ДМА 
5100 

20126  

 
 

  

Програми за временна заетост 
 2530  

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 0201 2100  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 1000  

ЗОВ от работодатели 0560 400  

    

ОБЩО 
 

495256 60478э 

ВСИЧКО РАЗХОДИ     
  

 2. Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част 

към 30.06.2008 г. придобива следните размери: 
 

2.1. Данъчни приходи  222 000 лева 

2.2. Неданъчни приходи 1 163 144 лева 

2.3. Взаимоотношения с РБ /субсидия/ 3 830 372 лева 

2.4. Трансфери 97 062 лева   

2.5. Финансиране на дефицита - 54 916 лева 

2.6 Остатък от предходен период 444 260 лева 

 Всичко бюджет по прихода и разхода 5 701 922 лева 
 

 3. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансиране 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

Община Две могили за 2008 година, както следва: 
 

 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на обекта или 

позиция 

Било 

в т.ич. : 

Става 

в т.ич. : 

Субсид

ия РБ 

Собстве

ни 

средств

а 

Субсид

ия РБ 

Собстве

ни 

средств

а 

1 2 3   3   



 Всичко капиталови разходи 654343 287100 367243 736340 287100 449240 

  ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 287100 287100  287100 287100  

 Собствени средства 133157  133157 215154  215154 

 Преходен остатък 234086  234086 234086  234086 

 5100 Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

539149 287100 252049 579275 287100 292175 

 Ф-я 01 Общи държавни 

служби 

80000 80000  90000 80000 10000 

 Общинска административна 

сграда 

80000 80000  80000 80000  

 Ремонт котел 1 бр.– 

административна сграда  

   10000  10000 

        

 Ф-я 03 Образование 308900 20534 10356 61016 20534 40482 

 Проект за енергийна 

ефективност ОУ с.Баниска 

20534 20534  20534 20534  

 Ремонт котелно СОУ Две 

могили 

3356  3356 3356  3356 

 Строителен надзор ремонт 

СОУ Две могили 

7000  7000 7126  7126 

 Ремонт котел 2 бр. – СОУ 

Две могили  

   20000  20000 

 Ремонт котел 1 бр. –ЦДГ Две 

могилиа  

   10000  10000 

        

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр

.комун.стоп. и опазване на 

окол. среда. 

428259 186566 241693 428259 186566 241693 

 Рехаб. улици ромски 

квартали 

с.Баниска,с.Бъзовец, Две 

могили 

50289 40829 9460 50289 40829 9460 

 Подобряване улична мрежа в 

населените места-ППР 

29000 7137 21863 29000 7137 21863 

 Рехаб. път ІV-20218 от км. 

1+900 до км. 5+200 с.Каран 

Върбовка 

83160 83160  83160 83160  

 Рехаб. път ІV-20224 от 0 до 

км.1+400 от разклон път ІІІ-

5001 до с.Пепелина 

55440 55440  55440 55440  

 Рехаб.ул.”Ал.Стамболийски” 

Две могили 

108008  108008 108008  108008 

 Рехаб. ул.”Цар Освободител” 57038  57038 57038  57038 

 Рехаб. ул..”Огоста” 45324  45324 45324  45324 

        

 5200 Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи 

114694  114694 154728  154728 

 Ф-я 01 Общи държавни 

служби 

54644  54644 75787  75787 



 Парна инсталация 

кметство с.Кацелово 

3900  3900 3900  3900 

 Лекотоварен автомобил 9500  9500 9500  9500 

 Лекотоварен автомобил 25000  25000 42619  42619 

 Лек автомобил 10000  10000 10000  10000 

 Преносим компютър – 2 бр. 4860  4860 4860  4860 

 Мултифункционално 

устройство 

684  684 684  684 

 Цветен лазерен принтер 700  700 700  700 

 Метален сенник адм сграда    3524  3524 

        

 Функция 02 „Отбрана”    985  985 

 Пистолет    985  985 

 Ф-я 03 Образование 10500  10500 10500  10500 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 

с.Батишница 

2000  2000 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 

с.Бъзовец 

2000  2000 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 

с.Баниска 

2000  2000 2000  2000 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 

с.Кацелово 

2000  2000 2000  2000 

 Двоен хладилен шкаф за 

млечни продукти ЦДГ 

гр.Две могили 

2500  2500 2500  2500 

        

 Ф-я 04 Здравеопазване 2200  2200 2200  2200 

 Кухненски ширм – Детска 

ясла 

1200  1200 1200  1200 

 Кухненски шкафове 1000  1000 1000  1000 

        

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр

.комун.стоп. и  опазване на 

околната среда. 

8000  8000 9500  9500 

 Дизелова колонка    1500  1500 

 Автобусна спирка – 2 бр. 

Две могили 

8000  8000 8000  8000 

 Функция 07 Спорт    15409  15409 

 Метален сенник    15409  15409 

        

 Ф-я 08 Други дейности по 

селско и горско стопанство 

39350  39350 40347  40347 

 Косачки – 2 бр. 1200  1200 2197  2197 

 Моторин трион бензинопил 650  650 650  650 

 Моторен трион храсторез – 2 

бр. 

1500  1500 1500  1500 

 Лек автомобил „Нива” 15000  15000 15000  15000 

 Самоходно шаси 21000  21000 21000  21000 

        

 5300 Придобиване на НДА 500  500 500  500 

 Ф-я 03 Образование 500  500 500  500 

 Закупуване на програма за 500  500 500  500 



заплати- ЦДГ Две могили 

        

 5400 Придобиване земя    1837  1837 

 Функция  08 „Икон. 

дейности” 

      

 Придобиване земя за път 

с.Помен 

   1837  1837 

        
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили:  

Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и председателя 

на Общински съвет – Две могили 

Разискванията  по тринадесета точка нямаше.  

Общинският съвет, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата ка 

командировките в страната, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г., обн., ДВ. 

бр. 11 от 10.02.1987 г. ...... изм. бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3, от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 174 
 

 1. Одобрява направените разходи за командировки  за първото 

шестмесечие на 2008 г., както следва:  

1.1. На Кмета на общината в размер на 570 лева, както следва: 

- РКО № 84/17.01.08 г.     - 40 лв. 

- РКО №201/31.01.08 г.     - 80 лв. 

- РКО №385/29.02.08 г.     - 40 лв. 

- РКО №610/01.04.08 г.     - 60 лв. 

- РКО №654/15.04.08 г.     - 30 лв. 

- РКО №897/02.06.08 г.     - 80 лв 

- РКО №938/18.06.08 г.     - 20 лв. 

- РКО №1010/30.06.08 г.            - 120 лв. 

  - РКО №791/12.05.08 г.    - 100 лв 

 1.2. На Председателя на Общинския съвет в размер на 50 лева, както 

следва: 

  - РКО №654/15.04.08 г.      - 30 лв 

  - РКО №944/18.06.08 г.      - 20 лв 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 



 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По четиринадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:   

Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2013 г. в 

Община Две могили, област Русе. 

 В разискванията по четиринадесета точка взеха участие:  

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Стратегията е добре 

направена. Става въпрос и за откриване на нови работни места. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка, 

Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 

3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

3, ал. 2, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 175 
 

 1. Приема общинска Стратегия за закрила на детето за периода 2008 – 

2013 г. 

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община 

Две могили да предприеме необходимите действия за изпълнение решението 

на Общински съвет. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Променя статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

 В допълнение, Кмета каза: Проблема не е в закриването на тези 

училища, а в тяхното стопанисване. Единствената критика, която можем да 

получим е, ако ги оставим безстопанствени. Към днешна дата, има интерес 

към закупуване училището в село Батишница и разкриване на производство. 

По тази причина, трябва да ги направим от публична в частна собственост и в 

тази връзка трябва да сме подготвени предварително. Това за едно 

предизвикателство да намерим реален собственик на сградите и да ги опазим 

в този им вид. Част от средствата ще бъдат заделени пряко за населението 

където е имота. 

След разискванията по петнадесета точка, Общинския съвет, на 

основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 1 от Закона за общинската 

собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника 



за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ  

№ 176 
 

 1. Обявява имот – публична общинска собственост по Акт № 

116/10.05.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран 

поземлен имот І – 308 (римско едно, тире, арабско триста и осем), в квартал 

107 (сто и седем) по устройствения план на село Кацелово, община Две 

могили, област Русе, при граници: от трите страни – улица и имот ІІ (римско 

две – Културен дом), състоящ се от дворно място с площ от 5 400 (пет хиляди 

и четиристотин) квадратни метра, заедно с построеното в него през 1942 

година ОУ „Христо Ботев”, представляващо двуетажна масивна сграда със 

застроена площ от 673 (шестстотин седемдесет и три) квадратни метра, 

находящи се в село Кацелово, община Две могили, област Русе за частна 

общинска собственост. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шестнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Променя статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 Общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 1 от 

Закона за общинската собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 

3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 177 
 

 1. Обявява имот – публична общинска собственост по Акт № 

145/20.04.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран 

поземлен имот І (римско едно), в квартал 21 (двадесет и едно) по 

устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, при 

граници: от трите страни – улица и общинска мера, състоящ се от дворно 

място с площ от 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) квадратни метра, 

заедно с построеното в него през 1928 година  и основно реконструирано 

през 1992 година ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, представляващо двуетажна 

масивна сграда със застроена площ от 570 (петстотин и седемдесет) 

квадратни метра, находящи се в село Бъзовец, община Две могили, област 

Русе за частна общинска собственост. 
 



Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По седемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Промяна статута на имот публична общинска собственост и 

обявяването му за частна собственост на Общината. 

 Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 Общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 1 от 

Закона за общинската собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 

3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 178 
 

 1. Обявява имот – публична общинска собственост по Акт № 

29/17.12.1997 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран 

поземлен имот VІІ – 238 (римско седем, тире, арабско двеста тридесет и 

осем), в квартал 21 (двадесет и едно) по устройствения план на село 

Батишница, община Две могили, област Русе, при граници: от трите страни – 

улица, имот VІІІ – 257 (римско осем, тире, арабско двеста петдесет и седем – 

Здравен дом) и имот 236 (арабско двеста тридесет и шест – Културен дом), 

състоящ се от дворно място с площ от 6 000 (шест хиляди) квадратни метра, 

заедно с построеното в него през 1932 година НУ „Христо Ботев”, 

представляващо двуетажна масивна сграда със застроена площ от 508 

(петстотин и осем) квадратни метра, находящи се в село Батишница, община 

Две могили, област Русе за частна общинска собственост. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили:  

Приемане Програма и структура на фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД 

град Две могили. 

В допълнение, Кмета каза: Смятам, че със създаването на собствена 

фирма, ще можем да предложим по качествени услуги и на по-ниски цени. Тя 

ще има възможност да закупува средства за ползване, които ще бъдат 

предоставени но Общината за стопанисване, като ДДС ще остава в фирмата. 

Това ще ни доведе до намаляване и на разходите ни. Мисля, че това е една 

полезна дейност за населението. Ще се увеличи два пъти броя на 

контейнерите по селата и ще има две коли, които ще извършват 



сметоизвозването. По този начин, няма да се молим на някого да извърши 

това нещо, а ние ще го правим сами. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 

2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 179 
 

1. Приема Програма за стратегическо развитие на „Черни Лом 2008” – 

ЕООД град Две могили – Приложение № 1. 

2. Одобрява структура на персонала на „Черни Лом 2008” – ЕООД град 

Две могили – Приложение № 2. 
  

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По деветнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили:  

Определяне възнаграждението на Управителя на фирма „Черни Лом 

2008” – ЕООД град Две могили. 

В допълнение, Кмета каза: Смятам, че това е една нормална заплата. 

Нека първо се докаже, а след това може да получава и по-високо 

възнаграждение. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 10 ал. 1 т. 5 от Учредителния акт на 

„Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

23, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие  
 

РЕШЕНИЕ 

№ 180 
 

 1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на Управителя 

на Общинската фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили в размер 

на 3 (три) минимални работни заплати за страната. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 



 По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили:  

Прехвърляне на общинско имущество за стопанисване и управление на 

фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

 В допълнение, Кмета каза: Това означава, че не може да се продава, а 

само да се стопанисва, в което Общината е собственик. 

След приключване на разискванията по двадесета точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 

7 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост на община Две могили, област Русе, във връзка с  чл. 21, ал. 

1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местното самоуправление, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му 

с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 181 
 

 1.  Предоставя безвъзмездно, по опис, за управление и стопанисване на 

Общинската фирма „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили имущество 

– частна общинска собственост – Приложение № 1. 
             

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   -14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 1. Питане от Ахмед Феим – Общински съветник: В поликлиниката 

се помещават много звена и ползват общ водомер. Спешна помощ плаща 50 

% от стойността на водата, а всички други – общо 50 %.  

 На какъв принцип е направено разпределението? 

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори:  

 Ще направя съответната проверка, но аз не съм правил подобно 

разпределение за заплащане на водата в поликлиниката. Това е по някоя 

заварена заповед.  

 2. Питане на Кмета на село Чилнов: Има неправилно разпределение 

на помощи от Червения кръст. Има хора, които получават, а ходят на работа. 

Това е организация, на която не можем да влияем, но трябва да 

сигнализираме. Всичко това рефлектира върху нас – общинската власт. 

 В отговор на питането, Кмета на Община Две могили отговори:  

 Лошото е, че списъците, които се правят за помощи, за през следваща 

година, остават същите и по този начин тия хора, които са били одобрени 

веднъж, пак ще вземат помощи. Така се объркват нещата. Това е инициатива 

на неправителствена организация, в което пръст нямат Кметовете. Това 

трябва да се обясни на хората, че това не е в нашите приоритети и, че 



Агенция „Социално подпомагане” не е подчинено на Кмета. Единствената 

грешка е, че те работят с данни от миналата година.  

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиринадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

 

 

 
 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


