
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 
 

№ 22 
 

Днес, 17 октомври 2008 година, в 15.00 часа, започна двадесет и  

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: Йордан Георгиев Великов.  

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

решения. 

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

кметства и граждани от Общината.   

 Байчо Георгиев обяви, че след насрочване на настоящото заседание 

на Общинския съвет, Кмета на Общината е заявил, че оттегля три свои 

докладни, включени в дневния ред, предвиден за днес, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 372/09.10.2008 г., относно: Кандидатстване на 

Община Две могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 

– Основни услуги за населението и икономиката в селските райони – точка 7. 

 2. Докладна с вх. № 375/09.10.2008 г., относно: Отмяна на Решение № 

129, взето с Протокол № 12/23.05.2008 година на Общински съвет Две 

могили – точка 10. 

 3. Докладна с вх. № 376/09.10.2008 г., относно: Разкриване на социална 

услуга – „Център за настаняване на семеен тип, чрез проект по схема за по – 

добро бъдеще на децата” по ОПРЧР – точка 11. 

 Председателят на Общинския съвет предложи извънредно в 

дневния ред да бъде включена, както следва: 

 1. Докладна с вх. № 382/14.10.2008 г., относно: Прекратяване 

изплащането на възнаграждението на общински съветник.  

 Кмета на Общината предложи извънредно в дневния ред да бъдат 

включени, както следва:  

 1. Докладна с вх. № 385/15.10.2008 г., относно: Реконструкция на 

селскостопански път село Помен – село Голямо Градище. 2. Докладна с вх. 

№ 388/16.10.2008 г., относно: Кандидатстване на Община Две могили по 

Програма за развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони. 

 3. Докладна с вх. № 389/16.10.2008 г., относно: Кандидатстване на 

Община Две могили по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 

– Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. 



 4. Докладна с вх. № 390/16.10.2008 г., относно: Участието на Община 

Две могили като водеща организация по проект по ОПРР 4.2. – между 

регионалното сътрудничество с партньори Община Данеберг, Германия, 

Община Бранск, Полша и Общини от Гърция, Франция и Испания.  

 Байчо Георгиев предложи петте извънредни докладни да бъдат 

разгледани преди последната точка от дневния ред, по реда, по който са 

постъпили в Общинския съвет. Същите да станат съответно точка 10, 11, 12, 

13 и 14. 

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. Осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2008 

година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 2. Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войната. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Елеонора 

Георгиева Гаврагатова с ЕГН 8104095297, живееща в село Острица, на 

улица „Цар Самуил” № 1. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлбахар 

Фикриева Юсеинова с ЕГН 8009148396, живееща в село Кацелово, на 

улица „Освобождение” № 4. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Асенова 

Страхилова с ЕГН 8802105350, живееща в село Бъзовец, на улица 

„Филип Тотю” № 42. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Промени по бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

7. Участие на Община Две могили като партньор на сдружение 

„МИГ – Община Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, 

заетост, доходи-шанс за ромската общност от три населени места на 

Общината. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

8. Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ”. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Отмяна на Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол 

на стопанските дейности, търговия, услуги и туризъм на територията на 

Община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 10. Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински 

съветник. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 



 11. Реконструкция на селскостопански път село Помен – село 

Голямо Градище. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Кандидатстване на Община Две могили по Програма за 

развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 13. Кандидатстване на Община Две могили по Програма за 

развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Участието на Община Две могили като водеща организация по 

проект по ОПРР 4.2. – между регионалното сътрудничество с партньори 

Община Данеберг, Германия, Община Бранск, Полша и Общини от 

Гърция и Франция.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2008 

година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Предлагам решението да 

бъде допълнено с нова т. 5, която да има следния текст: Общинските и 

обществените учреждения да се снабдят безплатно с дърва за огрев по 

населени места в Община Две могили за отоплителния сезон, съгласно 

приложения към докладната обобщен списък – Приложение № 1. В този 

списък, както виждате са включени и ветераните от войната, за които съм 

внесъл отделна докладна в Общинския съвет.  

 В разисквания по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: Подкрепям докладната и 

призовавам общинските съветници също като мен, да я подкрепят. Считам, 

само, че решението следва да се прецизира по основание и по – пълно да 

бъдат описани имотите, в които ще бъде извършена сечта.  

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам 

описанието на имотите да придобие следния вид: Имот № 000053 (петдесет и 

три) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, находящ се в 

местността „Гедженя”, представляващ „Гора в земеделски земи” с площ от 

30.897 (тридесет декара осемстотин деветдесет и седем) квадратни метра. По 

същият начин да се опишат и другите три имота. 

След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона за 



горите, чл. 80, ал. 8 във връзка с ал. 2, т. 1 от Правилник за прилагане на 

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

и местната администрация и 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 

№ 231 
 1. Дава съгласието си за извършване на сеч и добив на дървесина в 

имоти, както следва: 
1.1. Имот № 000053 (петдесет и три) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 

20184, област Русе, находящ се в местността „Гедженя”, представляващ 

„Гора в земеделски земи” с площ от 30.897 (тридесет декара осемстотин 

деветдесет и седем квадратни метра). 

1.2. Имот № 000040 (четиридесет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 

20184, област Русе, находящ се в местността „Гедженя”, представляващ 

„Храсти” с площ от 21.067 (двадесет и един декара и шестдесет и седем 

квадратни метра). 

1.3. Имот № 087035 (осемдесет и седем хиляди и тридесет и пет) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, находящ се в местността 

„Обретенски баир”, представляващ „Гора в земеделски земи” с площ от 

90.691 (деветдесет декара шестстотин деветдесет и един квадратни метра). 

1.4. Имот № 084046 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест) 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, находящ се в местността 

„Кьор Иван дере”, представляващ „Гора в земеделски земи” с площ от 27.363 

(двадесет и седем декара триста шестдесет и три квадратни метра). 

2. Ползването на дървесината от описаните в точка 1 имоти да се 

осъществи „ По такса на корен” за местното население. 

3. Дървесината да се предостави на местното население в размер до 5 

(пет) кубичен метра. 

4. Общинският съвет определя размер на такса на корен (без добив и 

транспорт) в азмер на 15 (петнадасет) лева на кубичен метър. 

5. Общинските и обществените учреждения да се снабдят безплатно с 

дърва за огрев по населени места в Община Две могили за отоплителния 

сезон, съгласно приложения към докладната обобщен списък – Приложение 

№ 1. 

6. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Приложение № 1 
 

 

№ 

 

Насе- 

лено 

място 

ЦДГ Кмет 

ство 

Чита

лища 

Пенс 

клуб 

Църк 

ви 

Джа

мии 

Други Общо 

общин. 

Вете

рани 

ОБЩО 

куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 
1 Две       Автогара 15    



могили 15 5 5 Стадион 8 61 27 88 

ЦДГ 10 

Дом инв. 3 

2 Пепелина  5       5  5 

3 Широков  15       15  15 

4 Острица  10 5 5 5    25 6 31 

5 Кацелово 20 10 10  5    45 15 60 

6 К.Върбов  35  5 5 5 Манастир 5 55 6 61 

7 Батишни 30 20 10 5  5   70 24 94 

8 Бъзовец          9 9 

9 Чилнов  15 5  5 5 Ав. спирка 10 40 6 46 

10 Баниска 15 60 10 15 5 5 Чакалня 10 120 24 144 

11 Помен  30 15  5 5   55 3 58 

12 Могилин  20 10  5    35 6 41 

 ОБЩО: 65 220 80 30 40 30  61 526 126 652 
   

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

  

По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

  Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войната. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 2 от Закона за 

ветераните във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и 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 

№ 232 
1. Определя продажна цена на дърва за огрев на ветераните от войните 

с постоянен адрес в Община Две могили в размер на 20.00 (двадессет лева и 

нула стотинки) на пространствен кубичен метър в размките на 3 (три) 

кубически метра, съгласно приложения към докладната списък – 

Приложение № 1. 
 

Приложение № 1 
 

№ Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес 
І. Две могили 1. Маню Радославов Манев ул. “Г. Бенковски” 8 

  2. Петко Друмев Вълчев ул. “Г. Бенковски” 1 

  3. Димитър Иванов Стойков ул. “Х. Димитър” 14 

  4. Кръстю Билчев Пенчев ул. “Х. Димитър” 7 

  5. Димитър Иванов Христов бул. “България” 42 

  6. Слави Павлов Славов ул. “Дунав” 13 

  7. Иван Стоянов Славов ул. “Кирил и Методий” 20 

  8. Димитър Минчев Бодуров ул. “Баба Тонка” 18 

  9. Петър Йорданов Янков ул. “Г. Данев” 8 

     

ІІ. Могилино 1. Петко Цанев Петков ул. “Ангел Кънчев” 5 

     



ІІІ. Чилнов 1. Тодор Георгиев Тонев ул. “П. Хилендарски” 5 

  2. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 

     

ІV. Острица 1. Георги ненков Цанев ул. “Коста П. Момчилов” 5 

  2. Ганчо Иванов Манев ул. “В. Коларов” 11 

     

V. Помен 1. Христо Неделчев Цонев ул. „Иван Вазов” 12  

     

VІ. Баниска 1. Тодор Илиев Иванов ул. “Баниски Лом” 32 

  2. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 

  3. Йордан Костадинов Видинлиев  ул. “Опълченска” 15 

  4. Йордан Цанев Маринов ул. “Еделвайс” 5 

  5.  Петко Йорданов Петков ул. “Ал. Стамболийски” 30 

  6. Иван Донев Иванов ул. “Централна” 1 

  7. Иван Енчев Стоянов ул. “Баниски Лом” 89 

  8. Минко Събев Марков ул. “Панайот Хитов” 7 

     

VІІ. Кацелово 1. Димитър Стоилов Вълчев ул. „Възраждане” 6 

  2. Кръстю Генчев Иванов ул. „Родопи” 20 

  3. Недко Иванов Иванов ул. „Люлин” 5 

  4. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 

  5. Цаню Стайков Цанев ул. „Трети март” 15 

     

VІІІ. Батишница 1. Георги Михов Цанев ул. „Кирил и Методий”19 

  2. Димитър Кънев Иванов ул. „Ал. Стамболийски” 1 

  3. Васил Георгиев ….. ул. „Дунав” 50 

  4. Слави Иванов Минчев ул. „Еделвайс”6 

  5. Трифон Георгиев Драгнев ул. „Кирил и Методий” 23 

  6. Цаню Димов Иванов ул. „Дунав” 28 

  7. Момчо Добрев Момчев ул. „Дунав” 12 

     

ІХ. Бъзовец 1. Цаню Леонов Донев ул. “В. Коларов” 3 

  2. Георги Витанов Цвятов ул. “Васил Друмев” 25 

  3. Иван Александров Гецов ул. “Панайот Волов” 1 

     

Х. Каран Върбовка 1. Стефан Генов Илиев ул. “Раковска” 3 
   

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Отпускане на Елеонора Георгиева Гаврагатова с ЕГН 8104095297, 

живееща в село Острица, на улица „Цар Самуил” № 1 на еднократна 

финансова помощ за раждане на трето дете – Марина Миткова Асенова, 

родена на 10.07.2008 г. 

 В разисквания по трета точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: В решението да се 

допълни, че се отказва еднократна помощ, тъй като бащата на детето не е 

представил документ, от който да е видно, че притежава минимум основно 

образование.   



 След приключване разискванията по трета точка, 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 

№ 233 
 

1. Отказва на Елеонора Георгиева Гаврагатова с ЕГН 8104095297, 

живееща в село Острица, на улица „Цар Самуил” № 1 на еднократна 

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

Марина Миткова Асенова, родена на 10.07.2008 г., тъй като бащата на детето 

не е представил документ, удостоверяващ притежаването от него на 

минимална степен на образование – основно. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Отпускане на Гюлбахар Фикриева Юсеинова с ЕГН 8009148396, 

живееща в село Кацелово, на улица „Освобождение” № 4 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Мелек Муса Хасан, роден на 

15.08.2008 г. 

В разисквания по четвърта точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: Не ми става ясно, какво 

по ред дете е родила Гюлбахар.  

2. Тодор Куцаров – Общински съветник: Детето е второ по ред, но в 

докладната е допусната техническа грешка, която следва да се оправи в 

решението.  

 След приключване разистванията по четвърта точка, 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 

№ 234 
 

1. Отпуска на Гюлбахар Фикриева Юсеинова с ЕГН 8009148396, 

живееща в село Кацелово, на улица „Освобождение” № 4 на еднократна 

финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ 

дете – Мелек Муса Хасан, родена на 15.08.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Асенова 

Страхилова с ЕГН 8802105350, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип 

Тотю” № 42 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

 По пета точка, 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 

№ 235 
 

1. Отпуска на Силвия Асенова Страхилова с ЕГН 8802105350, живееща 

в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 42 на еднократна финансова 

помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ дете – 

Мелис Феимова Лютфиева, родена на 11.09.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 



По шеста точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Промени по бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Надявам се при следващото 

разглеждане на бюджета да сме минали границата от 7 000 000 (седем 

милиона) лева Очакваме да получим втория транш по оптимизация на 

училищната мрежа, за завършване ремонта на училищния стол. Всички други 

мероприятия са завършени и изплатени. Смятам, че бюджета е добре и в 

приходната и разходната част нещата са балансирани. През тази година сме 

получи повече приходи и това е добра предпоставка за добрата работа на 

общинска администрация. 

 В разисквания по шеста точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Естествено е да се направи 

корекция по бюджета. Нашата комисия по „Бюджет и финанси” се запозна с 

докладната записка и намира за съвсем нормално да приемем тия корекции. 

Предлагам на Общинския съвет да гласува. 

 След приключване разискванията по шеста точка, Общинският 

съвет, на основание 18 от Закона за общинските бюджети въ 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 Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 236 
 

1. Променя бюджета на Община Две могили към 30.09.2008 година в 

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

ПРИХОДИ Парагра

ф 

Увеличава 

/лева/ 

Намалява 

/лева/ 

1 2 3 4 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

 Неданъчни приходи    

Общински такси    

- туристически такси 2716 4966  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  4966  

    

РАЗХОДИ    

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  18919 10000 

Вода, горива и енергия 1016 3544  

Разходи за външни услуги 1020 5300  

Платени данъци, мита и такси 1040 2900  

Разходи за глоби, неустойки, наказателни 

лихви и съдебни обезщетения 

1092 6  

Разходи за чл.внос и участие в нетър.орг. 4600 3300  

Основен ремонт на ДМА 5100  -10000 

Придобиване на ДМА 5200 3869  



 
   

Общински съвети 
 647 647 

Заплати и възнаграждения на персонала по 

правоотношения приравнени към трудовите 

0103  647 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 325  

Командировки в чужбина 1052 322  

    

Целодневни детски градини  15352 10000 

Разходи за външни услуги 1020 5292  

Основен ремонт на ДМА 5100  10000 

Придобиване на ДМА 5200 10060  

 
   

Общински детски комплекс 
 500 500 

Разходи за външни услуги 1020  500 

Командировки в страната 1052 500  

    

Детска ясла  3600  

Материали 1015 700  

Вода, горива и енергия 1016 1500  

Разходи за външни услуги 1020 1400  

    

Др.дейности по здравеопазването  1500  

Вода, горива и енергия 1016 1500  

    

Временна заетост   200 

Материали 1015  200 

    

Домашен социален патронаж  214 873 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208  219 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 171  

ЗОВ от работодатели 0560 43  

Храна 1011  539 

Вода, горива и енергия 1016  85 

Разходи за външни услуги 1020  30 

    

В и К   360 

Вода, горива и енергия 1016  360 

    

Улично осветление  1233  

Вода, горива и енергия 1016 1233  

    

Чистота  1616 2595 

Материали 1015 1506  

Вода, горива и енергия 1016  1195 

Разходи за Застраховки 1062  1400 

СБКО 1091 110  

    

Други дейности по БКС  8082 6598 



Заплати от правоотн.приравн. към трудове 0101  2270 

Възнагр.за нещ.персонала по труд.прав. 0201  822 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 592  

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 2500  

Материали 1015  106 

Вода, горива и енергия 1016 250  

Разходи за застраховки 1062  3400 

Основен ремонт на ДМА 5100 4740  

    

Спортни бази за спорт за всички  34247 21641 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 209  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 27  

ЗОВ от работодатели 0560 6  

Вноски за ДЗПО 0580 5  

Материали 1015  1900 

Вода, горива и енергия 1016 2000  

Разходи за външни услуги 1020 2000  

Текущ ремонт 1030  19741 

Субсидии за нефинансови предприятия 4301 30000  

    

Обредни домове и зали  540  

Материали 1015 500  

Вода, горива и енергия 1016 40  

    

Др.дейности по културата  9741 5821 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 3429  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 277  

ЗОВ от работодатели 0560 76  

Материали 1015  5821 

Вода, горива и енергия 1016 260  

Разходи за външни услуги 1020 361  

Текущ ремонт 1030 5338  

    

Управление и контрол на 

автотранспорта 

 1504 28 

Др.обезщетения  0208  28 

Други плащания и възнаграждения. 0209 28  

Материали 1015 1476  

 
   

Общински пазари 
  1181 

Др.обезщетения  0208  262 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  2 

ЗОВ от работодатели 0560  2 

Материали 1015  290 

Вода, горива и енергия 1016  425 

Разходи за външни услуги 1020  200 



 
   

Други дейности по икономиката 
 70 70 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  70 

Вноски за ДЗПО 0580 70  

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

    

Избори  276  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 241  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 23  

ЗОВ от работодатели 0560 8  

Вноски за ДЗПО 0580 4  

    

Общинска администрация  69 17083 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  16000 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 69  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  1083 

    

Др.дейности по вътрешната сигурност  450 14770 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  3000 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 450  

Постелен инвентар и облекло 1013  1770 

Вода, горива и енергия 1016  10000 

    

Целодневни детски градини  428  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 380  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 33  

ЗОВ от работодатели 0560 10  

Вноски за ДЗПО 0580 5  

    

Общообразователни училища  3980 20620 

Материали 1015 3980  

Вода, горива и енергия 1016  3980 

Основен ремонт на ДМА 
5100 

 16640 

 
   

Общински детски комплекс 
  

3685 

 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101 2560  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 836  

ЗОВ от работодатели 0560 289  

 
 

  

Детска ясла 
 

105 105 

Заплати на персонал по тр-правоотношения 0101  105 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 105  



 
   

Програми за временна заетост 
 70 50 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208  50 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551 20  

Вноски за ДЗПО 0580 50  

    

Дневни центрове   11280  

Основен ремонт на ДМА 
5100 

11280  

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   118108 113142 
 

 Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

30.06.2008 г. придобива следните размери: 
  

1. Данъчни приходи  222 000 лв. 

2 Неданъчни приходи 1 330 510 лв 

3. Взаимоотношения с РБ (субсидия)   4 229 690 лв. 

4.  Трансфери          288 976 лв. 

5.  Финансиране на дефицита (излишъка)      54 916 лв. 

6.  Остатък от предходен период      444 260 лв. 

 ВСИЧКО БЮДЖЕТ ПО ПРИХОДА И РАЗХОДА 6 460 520 лв. 
 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

Община Две могили за 30.09.2008 година, както следва: 
 

 
Параграфи в т.ч.: наименование 

на обекта или позиция 
Било 

в т.ич. : 

Става 

в т.ич. : 

Субси

дия 

РБ 

Собств

ени 

средств

а 

Субси

дия 

РБ 

Собств

ени 

средств

а 

1 2 3   3   

 Всичко капиталови разходи 736340 287100 449240 875590 287100 588490 

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

 МТСП    8664  8664 

 МРРБ    137277  137277 

 Собствени средства 215154  215154 208463  208463 

 Преходен остатък 234086  234086 234086  234086 

 5100 Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

579275 287100 292175 695932 287100 406432 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 90000 80000 10000 80000 80000  

 Общинска административна 

сграда 

80000 80000  80000 80000  

 Ремонт котел 1 бр.– 

административна сграда  

10000  10000    

 Ф-я03 Образование 61016 20534 40482 34376 20534 13842 

 Проект за енергийна ефективност 

ОУ с.Баниска 

20534 20534  22214 20534  

 



Оценка за съответствие 1680 

 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    

 Модернизиране и техн.есп. в СОУ 

Две могили-нач.образ на деца от 

ромски произход 

   1680  1680 

 Функция 05 „Социални 

дейности” 

   11280  11280 

 Дневен център за деца с 

увреждания ППР 

   11280  11280 

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.кому

н.стоп. и опазване на окол. 

среда. 

428259 186566 241693 570276 186566 383710 

 Рехаб. улици ромски квартали 

с.Баниска,с.Бъзовец, Две могили 

50289 40829 9460 52629 40829 11800 

 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 

Оценка за съответствие 

55440 55440  55440 

2400 

55440  

2400 

 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 

 Ремонт ул.”Цар Симеон „ и 

ул.”Дружба” 
   137277  137277 

 5200 Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи 

154728  154728 177321  177321 

 Ф-я 01 Общи държавни служби 75787  75787 79656  79656 

 Парна инсталация кметство с.Кацелово 3900  3900 3900  3900 

 Лекотоварен автомобил 9500  9500 9500  9500 

 Лекотоварен автомобил 42619  42619 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 3524  3524 

 Телевизор    2499  2499 

 Климатик 2 бр    1370  1370 

 Функция 02 „Отбрана”    985  985 

 Пистолет    985  985 

 Ф-я 03 Образование 10500  10500 10500  10500 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ 2000  2000 4820  4820 



с.Батишница 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Бъзовец 2000  2000 4820  4820 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Баниска 2000  2000 6100  6100 

 Климатик – 2 бр. ЦДГ с.Кацелово 2000  2000 4820  4820 

 Двоен хладилен шкаф за млечни 

продукти ЦДГ гр.Две могили 

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 05 Социални дейности    8664  8664 

 Пералня ДДМУИ с.Могилино    8664  8664 

 Ф-я 06 

Жилищностроит.благоустр.кому

н.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 

40347  40347 40347  40347 

 Косачки – 2 бр. 2197  2197 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 заплати- ЦДГ 

Две могили 
500  500 500  500 

 5400 Придобиване земя    1837  1837 

 Функция  08 „Икон. дейности”       

 Придобиване земя за път с.Помен    1837  1837 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По седма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Участие на Община Две могили като партньор на сдружение „МИГ – 

Община Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, заетост, 

доходи-шанс за ромската общност от три населени места на Общината. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Предстои подписване на 

договора. Ние сме одобрени по този проект. Чрез проекта трябва да успеем 

да изградим навици на ромското общество. Те ще бъдат обучавани в сферата 

на билкопроизводството. Самото обучение ще започне след като се направи 

сградата. Сумата за нашето дялово участие е леко завишена – не е 24 620 

(двадесет и четири хиляди шестстотин и двадесет) лева, а 23 207 (двадесет и 



три хиляди двеста и седем) лева, която сума предлагам да се гласува. Без това 

решение ние не можем да подпишем договора.  

 В разисквания по седма точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Смятам, че това е добра идея 

и предлагам да бъде гласува. 

 След приключване разискванията по седма точка, Общинския 

съвет, на основание 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

ал. 2, т. 1 Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 237 
 

1. Определя сумата от 23 207 (двадесет и три хиляди двеста и седем) 

лева за дялово участие по проект „Обучение, заетост, доходи-шанс за 

ромската общност от три населени места на Община Две могили”. 

Тези средства да бъдат заделени в Бюджет 2009 година. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По осма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ”. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: През 2007 година взехме 

едно такова решение за тази сграда, но тогава не ни одобриха. Затова сега пак 

ще пробваме и се надявам да стане. Имаме уверение на Министерството на 

вътрешните работи, че ще ни съдейства по този проект. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Огнян Георгиев – Общински съветник: В решението да се посочи, 

къде и на какъв адрес се намира тази административна сграда. От така 

представеното решение, това не става ясно.  

След приключване разискванията по осма точка, Общинският 

съвет, на основание 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

ал. 2, т. 1 Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 238 



 

1. Определя сумата от 104 000 (сто и четири хиляди) лева за дялово 

участие по проект „Красива България” за саниране на общинска 

административна сграда, находяща се в град Две могили, на улица “Кирил и 

Методий” № 14. 

Тези средства да бъдат заделени в Бюджет 2009 година. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По девета точка от дневния ред докладва  Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Отмяна на Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол на 

стопанските дейности, търговия, услуги и туризъм на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: В тази връзка 

кандидатстваме от името на населените места за получаване на компютри. 

Отговориха ни, че след като приемем нова Наредба тогава ще можем да 

участваме. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: В предложението за 

решение не е предложено откога да бъде отменена Наредбата. Предлагам, 

това да стане след една седмица, т. е. от 24.10.2008 г.  

След приключване разискванията по девета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 239 
 1. Отменя, считано от 24.10.2008 година Наредба № 2 за организация, 

регулиране и контрол на стопанските дейности, търговия, услуги и туризъм 

на територията на Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 213 

по Протокол № 27 от 05.07.2005 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  



 Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински 

съветник. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 240 
 

 1. Дава съгласие да бъде прекратено възнаграждението на общинския 

съветник Петър Колев петров с ЕГН 4510275401, живеещ в град Две могили, 

област Русе, на улица “Генерал Скобелев” № 7 А, считано от 01.11.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Реконструкция на селскостопански път село Помен – село Голямо 

Градище  

В допълнение, Кмета на Общината каза: С този последен акт ние 

приключваме този процес. От 01.11.2008 година започва работата по проекта 

от фирмата спечелила конкурса за реконструкция на пътя. Одобрена е 

промяната за предназначение на земята. 

 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 129, ал. 

1 от Закона за устройство на територията във връзка с 21, ал. 1, т. 11, чл. 

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

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 5 Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 241 
 

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план 

“Реконструкция на селскостопански път село Помен – село Голямо Градище 

в землището на село Помен, община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 



По дванадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Кандидатстване на Община Две могили по Програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: Техническият проект е 

готов и платен. Но понеже излиза на по голяма стойност го разделихме на 

две. До края на 01.01.2009 година Министерството трябва да ни отговори. 

Ако бъде одобрени Общината ще трябва да дофинансира. 

 В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Трябва да се кандидатства за 

такива проекти, особено що се отнася за пътя. Важното е да се кандидатства, 

защото проекти се печелят. Предлагам да го гласуваме.  

След приключване разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 3, ал. 2, т. 1 Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 242 
 

1. Дава съгласие за участие на Общината по ПРСР с проект 

“Подобряване на Общинска пътна мрежа в Община Две могили по път ІV – 

51021 от километър 30+100 до километър 34+400 (разклона село Баниска – 

Бъзовец – Чилнов през село Бъзовец до границата със землището на село 

Батишница) с дължина 4 300 (четири хиляди и триста) метра на стойност 3 

000 000 (три милиона) евро. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Кандидатстване на Община Две могили по Програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони. 

 Разисквания по тринадесета точка нямаше.  

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание 21, ал. 1, т. 

6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 



 

РЕШЕНИЕ 

№ 243 
 

1. Дава съгласие за участие на Общината по ПРСР с проект 

“Подобряване на Общинска пътна мрежа в Община Две могили по път ІV – 

20222 от километър 0+000 до километър 7+900 (от село Широково до 

разклона за село Баниска – Бъзовец – Чилнов) с дължина 7 900 (седем хиляди 

и деветстотин) метра на стойност 3 000 000 (три милиона) евро. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Участието на Община Две могили като водеща организация по проект 

по ОПРР 4.2. – между регионалното сътрудничество с партньори Община 

Данеберг, Германия, Община Бранск, Полша и Общини от Гърция и 

Франция.  

В допълнение, Кмета на Общината каза: В тази мярка 4.2 става 

въпрос за така наречените меки мерки, обмяната на опит между Общините. 

Ще може да ги поканим и да споделят техния опит с нас. В този ред и ние ще 

бъдем гости на тези държави.  

 Разисквания по четиринадесета точка нямаше.  

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание 21, ал. 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 244 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да участва като водеща 

организация по проект ОПРР 4.2 – междурегионално сътрудничество с 

партньори Община Данеберг, Германия, Община Бранск, Полша и Общини 

от Гърция и Франция.  

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 



 

Петнадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и второто заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


