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 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 
 

№ 23 
 

Днес, 07 ноември 2008 година, в 09.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 13, започна двадесет и  трето (извънредно) 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. Огнян Стефанов Георгиев  

   2. Сезер Юсеин Сабах 

 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.   

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. Изменение на Общински план за регионално развитие. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили: 

 Изменение на Общински план за регионално развитие. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Вчера разговарях с 

представители на Разплащателната агенция в град Русе, които ми 

препоръчаха по тази докладна да бъдат взети три отделни решения, а именно: 

първото, свързано с промяната на мярката „Ремонт на уличната пътна мрежа” 

в „Ремонт на Общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа” в 

размера на средствата от 1 890 000 лева на 9 890 000 лева; второто решение, 

че реконструкцията и рехабилитацията на път IV-51021 е залегнала в 

приоритетите на Общинския план за развитие на Община Две могили 2007 и 

третото решение, че реконструкцията и рехабилитацията на път IV-20222 е 
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залегнала в приоритетите на Общинския план за развитие на Община Две 

могили 2007. Имаме готовност в понеделник да внесем въпросните проекти, 

с което ще станем първата Община, която внася такива. В срок от 3 (три) 

месеца трябва да получим отговор дали са одобрени тези проекти. Отначало 

20 % ще се финансират от Разплащателната агенция. Останалите 80 % ще 

получим след изпълнение на целия проект. За целта трябва да получим 

банков кредит, след получаването на който, можем да направим искане за 

възстановяването на парите по проектите. Знаете, че за да вземем заем, 

трябва да има решение на Общинския съвет. Максималния размер на заема 

може да бъде до 10 000 000 евро, а на един проект – 3 000 000 евро. 

Разходите, които направи Общината, ще се възстановяват в срок до 1 една 

година.     

 В разисквания по първа точка взеха участие: 

1. Байчо Петров – Председател на Общински съветник: Предлагам 

основанието, на които да бъдат взети трите решения да бъде чл. 21, ал. 1, т. 

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 

02.09.2009 г., обн. в ДВ., брой 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г. В 

първото решение да се посочи, че сумата от 9 890 000 лева се разпределя 

както следва: 890 000 лева – средства от държавния бюджет и 9 000 000 лева 

– Фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ. 

 След приключване разискванията по първа точка,  

 Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от 

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

2, т. 10 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2009 г., 

обн. в ДВ., брой 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 245 
 

 1. Мярката „Ремонт на уличната пътна мрежа” да се промени в „Ремонт 

на Общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа” в Общинския 

план за Регионално развитие на Община Две могили. 

2. Средствата заделени в мярката да се променят от 1 890 000 лв. на 9 

890 000 лв., от които:  

2.1. 890 000 (осемстотин и деветдесет хиляди) лева – средства от 

държавния бюджет. 

2.2. 9 000 000 (девет милиона) лева – Фондове на ЕС, друга 

чуждестранна помощ. 



 3 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от 

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

2, т. 10 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2009 г., 

обн. в ДВ., брой 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 246 
  

 1. Удостоверява, че реконструкцията и рехабилитацията на път IV-

51021 е залегнала в приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

Две могили 2007. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от 

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

2, т. 10 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2009 г., 

обн. в ДВ., брой 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 247 
 

 1. Удостоверява, че реконструкцията и рехабилитацията на път IV-

20222 е залегнала в приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

Две могили 2007. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
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 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

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

предложения от граждани. 
 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

1. Петър Петров – Общинска съветник: С решение № 240 по 

Протокол № 22/ 17.10.2008 година Общинския съвет даде съгласие да ми 

бъде прекратено възнаграждението като Общински съветник, считано от 

01.11.2008 г. Същото ми бе необходимо за да мога да подам документи за 

пенсионирането си. Сега ви моля да вземете друго решение с което ми 

възстановите полагащото ми се възнаграждение като Общински съветник, 

считано от 03.11.2008 година.  

Разисквания по направеното изказване не бяха направени. 

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

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

2, т. 24 във връзка с чл. 130, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 248 
 

 1. Дава съгласие да бъде възстановено възнаграждението на Общински 

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

област Русе, на улица „Генерал Скобелев” № 7 А, считано от 03.11.208 

година.  

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: Представям писмено 

питане относно проблеми свързани с транспорта на ученици по направление 

село Каран Върбовка – Две могили на което искам Кмета на селото да даде 

писмен отговор.  

3. Йордан Калицов – Кмет на кметство село Каран Върбовка: Аз 

мога да отговоря веднага на питането, тъй като съм запознат със случая. 

Става дума за един единствен случай, при който шофьора на автобуса 

извозващ учениците от село Кацелово в посока Две могили е  поискал от 

един ученик да плати билета си. Но щом желаете ще ви дам писмен отговор, 

в който ще опиша всичко подробно. 



 5 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и първото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


