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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obst_dvemogili@mlnk.net 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 28 
 

 

Днес, 09 февруари 2009 година, в 15.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в зала № 13, започна двадесет и осмото (извънредно) 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: Велко Иванов Иванов. 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Заместник-кмета на Общината – Боян 

Симеонов Кмета на Кметство село Могилино – Димитър Димитров. 

Заместник–кмета каза: Моля да извините Кмета на Общината, който 

поради служебни ангажименти е в град София и не може да присъства на 

тази извънредна сесия. Докладните внесени от него, ще ви представя аз.    

Не бяха направени предложения за изменение или допълнение на 

проекта за дневен ред. 
 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 2. Потвърждаване и допълване на Решение № 318, взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 26/23.01.2009 

г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 3. Участие на Община Две могили с Проект за „Оборудване и 

обзавеждане на Защитено жилище за възрастни с увреждания”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 4. Определяне размера на субсидията за режийните разноски и 

размера на субсидията за поевтиняването на храната на учениците. 
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  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 5. Изменение и допълнение на Решение № 154, взето на заседание 

на Общински съвет – Две могили с Протокол № 14/20.06.2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. 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 Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за 

управление на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: В ал. 2 

трябва да се направи дребна корекция. Тя трябва да има следния текст: 

Разрешение се издава след: 

 1. Внасяне на депозит ... и т. н.      

След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

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 Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 340 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили, Област 

Русе. 
 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за 

управление на пътната мрежа в Община Две могили, Област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Потвърждаване и допълване на Решение № 318, взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили с Протокол № 26/23.01.2009 г. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 19, ал. 9, т. 2 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 39, ал. 
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2 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 

от Наредба № 7 за реда на придобиване на правото на собственост и 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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 

№ 341 
 

1. Потвърждава свое решение № 318, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили с Протокол № 26/23.01.2009г. 

2. Допълва т. 2 от него, както следва: след думата „Иваново” се добавя 

текста: „за реализиране на проект № 5771 „Обучение, заетост, доходи-шанс 

за ромската общност от три населени места”, одобрен и финансиран от 

Социалноинвестиционен фонд – град София”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По трета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Участие на Община Две могили с Проект за „Оборудване и 

обзавеждане на Защитено жилище за възрастни с увреждания”. 

 В разискванията по трета точка участие взеха: 

 1. Ахмед Феим – Общински съвтник: Приемаме много такива 

проекти за съфинансиране и незнам Общината дали има такъв бюджет. 

 2. Боян Симеонов – зам. Кмет Община Две могили: Всичко е от 

бюджета на Общината. Няма как да не съфинансиране, тъй като това е 

изискване на Фонд “Социално осигуряване”.  Става въпрос за оборудване и 

обзавеждане на това “Защитено жилище за възрастни с увреждания”. По 

принцип в следващия бюджет са заложени пари за такива проекти. 

 3. Петър Петров – Общински съветник: Спокойно можем да 

приемем решението, тъй като има остатък от бюджета. 

 След приключване на разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 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 

№ 342 
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1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства пред Фонд 

“Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика 

с Проект за “Оборудване и обзавеждане на Защитено жилище за възрастни с 

увреждания” в село Могилино, община Две могили на стойност 30 000 лева, 

като съфинансира 10 % от общата стойност на проекта – 3 000 лева.  

2. Упълномощава кмета на Община Две могили – Драгомир Дамянов да 

предприеме необходимите действия за изпълнение решението на общински 

съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Определяне размера на субсидията за режийните разноски и размера на 

субсидията за поевтиняването на храната на учениците. 

 В допълнение зам.-кмета Боян Симеонов каза: Стола е напълно 

готов и обзаведен. Има вече касов апарат  и можем да започнем да работим. 

За хранене в стола са заявили 200 (двеста) деца, че ще се хранят. 

 В разискванията  по четвърта точка участие взеха: 

 1. Ахмед Феим – Общински съвтник: Процентното намаление, което 

е посочено в докладната записка за хранене в стола, важи ли и за учителите? 

 2. Боян Симеонов – зам.-кмет Община Две могили: Това намаление 

само учениците могат да го ползват. Например ще бъдат изготвени две 

менюта – едно месно и по-обикновено и учениците ще си избират по кое да 

се хранят. За поевтиняването на храната на учениците, ще се удържи от 

делегирания бюджет на училището, а режийните разсноски ще са за сметка 

на Общината. При положение, че ще се хранят 200 (двеста) ученика, 

училището трябва да заделя от делегирания си бюджет между 18 000 – 20 000 

лева. 

 3. Светлозар Донев – Общински съветник: Искам да знам, има 

решение от училищното ръководство да бъдат заделени тия пари. Не бих 

желал нашето решение да задължи училищното ръководство да ги заделя тия 

пари. Ако самото училище реши да организира това хранене, то ще му се 

отпуснат пари за това, а не да ползва от делегирания бюджет. Нека да има 

контакт между двете ръководства, а не вражда. 

 4. Боян Симеонов – зам. Кмет Община Две могили: Разговор е воден 

с Директорката на училището и смятам, че това е предложение, което е 

разумно. Право е на Общинския съвет да вземе решение колко ще е 

поевтиняването на храната. 

 5. Светлозар Донев – Общински съветник: Не съм съгласен с г-н 

Симеонов ние да вземем това решение. 

 6. Енчо Петров – Общински съветник: Г-н Симеонов е прав, защото 

предприятието е общинско. 



 5 

 7. Ахмед Феим – Общински съветник: Ние трябва да влезем в 

контакт с училищното ръководство, а не да сме в конфликт. 

 8. Петър петров – Общински съветник: Ако резерва на училището не 

стигне, ще трябва ние от бюджета на Общината да изпълним това решение. 

 След приключване на разискванията по четвърта точка, 

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

№ 343 
 

1. Определя размера на субсидията за режийните разноски за 

ученическо столово хранене на 25 % от себестойността на един храноден. 

2. Определя размера на субсидията за поевтиняване на храната на 

учениците на 25 % от себестойността на един храноден. 

 3. Средствата по т. 1 са за сметка на собствените приходи на общината, 

а по т. 2 – за сметка на бюджета на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили. 
 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Изменение и допълнение на Решение № 154, взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили с Протокол № 14/20.06.2008 г. 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

 По пета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 36а, ал. 2 т. 1 

от Правилника за прилагана на Закоза за социалното подпомагане, чл. 

10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 

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

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 344 
 

1. Променя точка 1 в частта й “дата за откриване на социалната услуга” 

като “01.01.2009г.” да се чете “01.09.2009г.” 

2. Създава нова точка 2, която гласи: Дава съгласието си Община Две 

могили да кандидатства с Проект по “Красива България” за “Преустройство, 

ремонт и обзавеждане на ДДМУИ – Дом 1, село Могилино, община Две 
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могили в Дом за възрастни хора с деменция в село Могилино, община Две 

могили”, на стойност 621 049 (шестстотин двадесет и една хиляди и 

четиридесет и девет) лева, като дофинансира 20 % от общата сума на проекта 

– 124 210 (сто двадесет и четири хиляди двеста и десет) лева. 

3. Предишна точка 2 става точка 3. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в една 

от разгледаните днес докладни има направено искане за разглеждане и 

приемане на второ четене предложената ни Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две 

могили, област Русе, ако разбира се, не бъдат направени при първото четене, 

съществени предложения за нейното изменение. Такива промени обаче, не 

бяха предложени. Затова трябва да решим, дали днес да я гледаме на второ 

четене.  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 345 
 

 1. Приема за разглеждане, в днешното заседание, на второ четене, както 

следва:  

 1.1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 

за управление на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе. 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 6 от дневния ред, а т. 6 – 

да стане т. 7. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов – 

Заместник-кмет на Община Две могили:  
 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за 

управление на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе – второ 

четене. 

 Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка, Общинският съвет, на основание, чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 

1, чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 346 
 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили, Област 

Русе, считано от 16.02.2009 г. 
 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за 

управление на пътната мрежа в Община Две могили, Област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

Седма точка: Изказвания, питания, становища и предложения от 

граждани. 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

1. Питане на Ахмед Феим – Общински съветник: Коя фирма 

снабдява детската градина с храна и хранителни продукти и по какъв начин? 

Защото много родители се оплакват, че храната не хубава. Бих искал да 

получа отговор на следващата сесия на Общинския съвет от Кмета на 

Община Две могили. 

2. Питане на Енчо Петров – Общински съветник: До къде стигна 

борбата с безстопанствените кучета? 

3. Отговор на Боян Симеонов – зам.-кмета на Община Две могили: 

Общинския съвет прие Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Две могили, но за 

съжаление тя не може да спази в пълен обем, тъй като има много изисквания. 

Правим всичко възможно. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и осмото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

НН/НН 

    

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


