
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 
 

№ 18 
 

Днес, 24 август 2008 година, в 10.30 часа, в пещерата „Орлова чука” в 

село Пепелина, започна осемнадесето тържествено заседание на Общински 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 

 1. Тодор Неделчев Куцаров – болен.  

 2. Красимир Ганчев Кунев – на почивка. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие, г-н Добрин Данев – заместник-

областен управител на Област Русе, г-н Божидар Йотов – Кмет на Община 

Русе, г-н Юрий Симеонов – Кмет на Община Бяла, г-жа Капка Иванова – 

Представител на Национално движение „Българско наследство”, Кмета на 

Общината, Кметовете на кметства, граждани.  

 Байчо Георгиев обяви, че след насрочване на настоящата заседание на 

Общинския съвет, в деловодството на съвета са постъпили две докладни, 

които се налага да бъдат разгледани, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 296/21.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активността 

територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, 

ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.). 

 2. Докладна с вх. № 297/22.08.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Провеждане на тържества по случай 100 

години от обявяването на българската независимост.  

Той предложи, те да бъдат разгледани съответно като точка 1 и 2 от 

Дневния ред, а останалите – съответно да станат точка 3, 4 и 5. 

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. Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активността територията на 

потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 

ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.). 



  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили  

 2. Провеждане на тържества по случай 100 години от обявяването 

на българската независимост.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 3. Слово на Кмета на Община Две могили.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Награждаване на Христо Иванов Колев с почетен знак „Филип 

Тотю” на Общински съвет. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

 Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активността територията на потенциални местни 

инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие 

на селските райони (2007-2013 г.). 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това е един съвместен 

проект с Община Иваново с, който кандидатстваме във връзка с развитието 

на селския сектор. Водеща Община е Община Две могили. Също така 

помещенията и офисите ще бъдат в град Две могили.   

 Разискванията по първа точка нямаше. 

По първа точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

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

местната администрация,  чл. 3, ал. 2, т. 10 и чл. 4, ал. 1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 204 
 

 1. Одобрява участието на Община Две могили  в създаване на 

публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по 

под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на 

местна инициативна група на  територия на община Две могили. 

 2. Въз основа на Протокол № 1, 2, 3, 4 от съвместни срещи, състояли  се 

на 29.07.2008 год. и 18.08.2008 год., приемат като партньори за подписване 

на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните 

организации: 

 2.1. Община Иваново, със седалище и адрес на управление: село      

Иваново, област Русе, улица „Олимпийска” № 75, с  БУЛСТАТ 000530536, 



представлявана от Данка Йорданова Матеева – Кмет на Общината – 

представител на местната власт в община Иваново – Протокол № 1. 

 2.2. „Великови – ООД със седалище на управление: град Две       

могили, област Русе, улица „Професор Асен Златаров” № 3, ЕИК: 117605909,  

с код по БУЛСТАТ на клон 1548, представлявано от Драгомир Георгиев 

Йорданов – управител – представител на стопанския сектор – Протокол № 2. 

 2.3. Сдружение с нестопанска дейност „Русенски лом –Дунав”: със 

седалище и адрес на управление: село Иваново, област Русе, ул. 

„Олимпийска” № 75, ЕИК: 117113772, с код по БУЛСТАТ на клон 9133, 

представлявано от Иванка Йорданова Шахънова – председател на 

Сдружението село Пиргово, област Русе, улица „Ангел Кънчев” № 4 –  

представител на нестопанския сектор – Протокол № 3.    

 3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на 

КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна 

финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане 

на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от 

Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Две могили, 

област Русе, със седалище и адрес на управление: град Две могили, област 

Русе, булевард „България” № 84, с БУЛСТАТ 000530529 – представлявана от 

Драгомир Дамянов Драганов – Кмет на Община Две могили, област Русе, 

представител на местната власт – Протокол № 4. 

 4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и 

подписване на патньорската декларация: Драгомир Дамянов Драганов- кмет 

на Община Две могили. 

 5. Община Две могили  се ангажира да оказва съдействие и участва 

чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за 

кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.  

 6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, община Две могили 

осигурява: помещение за офис на проекта,необходимото офис оборудване  и 

компютърна техника ,както и финансови средства за първоначално 

фиансиране на праекта. 
  

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

  Провеждане на тържества по случай 100 години от обявяването на 

българската независимост.  

 В разисквания по втора точка взеха участие: 

 1. Капка Иванова – Представител на Национално движение  

„Българско наследство”: Много съм щастлива, че съм поканена да 

присъствам на тази тържествена сесия, като представител на Национално 

движение „Българско наследство”. Младежи на това движение от град 

Велико Търново се натъкнаха на това, че тук е написан „Манифеста за 



обявяването на независимостта на България”. По тази причина, решихме да 

Ви предложим на гара Две могили да бъде поставена паметна плоча за това 

знаменателно събитие. Убедена съм, че ще приемете това предложение.  

 След приключване разискванията по втора точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 98, т. 1 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 наше 

Решение № 94/ 2008 г., чл. 21, ал. 2 във 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, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 205 
 

 1. Да бъде поставена плоча на гара Две могили, която да свидетелства 

на сегашните и бъдещи поколения паметното събитие от есента на 1908 

година – написването на Манифеста за обявяване независимостта на 

България. 

 2. Надписът на плочата да гласи: „На 21 септември 1908 година, по 

време на престоя на Царския влак на гара Две могили, министър-

председателя на България Александър Малинов написва „Манифеста за 

обявяване независимостта на България” 

 3. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изработване и поставяне на плочата по точка 2 от настоящото 

решение в срок до 22 септември 2008 година.  

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Слово на Кмета на Община Две могили 

Кметът каза: 

Във връзка със Седмицата на Община Две могили, издадох няколко 

заповеди, с които искам да ви запозная: 

1. Със Заповед № 578/22.08.2008 г. удостоих с грамота за заслуги към 

Община Две могили, почетна значка и плакет госпожа Мария Димова – 

областен управител на Област Русе за съпричастност и съдействие при 

осъществяване Програмата за развитие на Община Две могили и 

подпомагане издигането на авторитета и просперитета на града. 



Тъй като г-жа Димова е служебно възпрепятствана и не може да бъде 

днес с нас, ще помоля заместник-областния управител г-н Данев да приеме и 

предаде наградите. 

Добрин Данев – заместник-областен управител на Област Русе: От 

името на Областния управител, благодаря на Кмета на Общината за 

грамотата, почетния знак и плакет на Община Две могили. Обстановката ме 

изненада в началото, но това, не пречи на общинските съветници да вземат 

решения, по време на провеждане на тържествена сесия. По отношение на 

първата докладна – за МИГ, считам, че сте на прав път. В тази насока, в 

началото на следващия месец, представители на Областта, Община Две 

могили и Иваново, ще посетят Република Германия, където на място ще се 

запознаят как функционира публично-частното партньорство. Още веднъж, 

благодаря, за връчените награди за Областния управител. 

От негово име, връчвам на Кмета на Общината „Поздравителен адрес”. 

 2. Със Заповед № 576/22.08.2008 г. удостоих с грамота за заслуги към 

Община Две могили, почетна значка и плакет господин Божидар Йотов – 

Кмет на Община Русе за интеграция и подпомагане на Община Две могили 

при разработването и реализирането на съвместни между общински проекти 

по европейските програми. 

 Божидар Йотов – Кмет на Община Русе: За мен е изключителна част 

да бъда с вас днес в една изключителна обстановка. Искам да пожелая на 

всички присъстващи здраве и щастие. И тъй като „Свети Георги 

Победоносец” е закрилник на град Русе, искам да връча на Кмета на 

Общината една негова икона, която да закриля жителите на Община Две 

могили.  

 3. Със Заповед № 577/22.08.2008 г. удостоих с грамота за заслуги към 

Община Две могили, почетна значка и плакет господин Дауд Ибрям – 

директор РИОСВ – град Русе за за съпричастност и съдействие при 

осъществяване Програмата за развитие на Община Две могили и 

подпомагане издигането на авторитета и просперитета на града. 

 4. Със Заповед № 580/22.08.2008 г. удостоих с грамота за постигнати 

високи резултати вицерепубликанската шампионка по тенис на маса 

Стелияна Евгениева Николаева-13 годишна, ученичка в СОУ „Светите Кирил 

и Методий”- град Две могили. 

 5. Със Заповед № 579/22.08.2008 г. удостоих с грамота за постигнати 

високи спортни резултати и златен медал в републиканския шампионат по 

тенис на маса Моника Цанкова Цанева – 12 годишна, ученичка в СОУ 

„Светите Кирил и Методий”, град Две могили. 

 6. Със Заповед № 575/22.08.2008 г. удостоих с грамота за постигнати 

творчески успехи в областта на детското музикално изкуство и 

популяризиране името на града Никола Йорданов Станчев – 10 годишна, 

ученик в СОУ „Светите Кирил и Методий”, град Две могили. 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет – Две могили: 

Награждаване на Христо Иванов Колев с почетен знак „Филип Тотю” 

на Общински съвет. 



 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

 1. Христо Колев – Граждани и гости на Община Две могили, искам да 

кажа, че съм щастлив да присъствам тук днес и да благодаря за тази награда, 

с която ме удостоявате. 

След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 72, ал. 1 във връзка с ал. 4 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 наше 

Решение № 94/2008 г., 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 

№ 206 
 

 1. Присъжда на Христо Иванов Колев с ЕГН 4412015462, живеещ в 

град Две могили, на улица “Пловдив” № 2 за 2008 година наградата на 

Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” за заслугите му за прослава 

и защита името на Община Две могили в страната и чужбина.  

 2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в 

„Почетната книга на Община Две могили”.  

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Пета точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

 Нямаше желаещи да се изкажат, питат или направят предложения. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на седемнадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


