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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 38 
 

Днес, 21 август 2009 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна тридесет и осмото редовно заседание 

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

съвет.  

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

съветника. 

 Отсъстват: 1. Велко Иванов Иванов 

2. Огнян Стефанов Георгиев 

3. Сезер Юсеин Сабах 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Кмета на Общината, Кметове на 

Кметства и граждани. 

Байчо Георгиев обяви: Колеги, след насрочване на настоящото 

заседание, на 14.08.2009 г., от общинска администрация бе направено 

предложение, всяка една от докладните записки, които са записани под т. 14 

и 15, да бъдат разделени на по две, а именно:   

Първата да бъде разделена на: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 364/13.08.2009 г., 

относно: Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени 

материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски 

фонд. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/14.08.2009 г., 

относно: Приемане на Тарифа за таксите на страничните ползвания и 

страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

Втората да бъде разделена на: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 365/13.08.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

общински и обществени учреждения, ветерани от войните за отоплителен 

сезон 2009-2010г.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/14.08.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

населението на общината за отоплителен сезон 2009-2010г. 
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Предложението се прави, с оглед облекчаване работата на 

администрацията. Реално нямаме нови докладни. Но с оглед направеното 

искане, предлагам тези четири докладни да бъдат разгледани съответно като 

точки 14, 15, 16 и 17, а точките по проекта за дневен ред от 16 и следващите – 

да станат съответно точки 18, 19 и 20.  

Имате ли други предложения по дневния ред? 

Други предложения 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 344/04.08.2009 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общинския съвет.  

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 347/05.08.2009 г., 

относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2009 г. в Община 

Две могили. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 348/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Яна Цонева Христова, живееща в село Баниска на 

улица „Баниски лом” № 64 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Мирослав Светославов Василев, роден на 19.07.2008 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Маргарита Добрева Петрова, живееща в село Бъзовец 

на улица „Георги Димитров” № 103 на еднократна финансова помощ за 

раждане на трето дете – Николай Колчев Великов, роден на 19.05.2009 г. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

  Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Нина Юлиянова Йорданова, живееща в град Две 

могили на улица „Райко Николов” № 12 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Юлия Владимирова Димитрова, родена на 

09.07.2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  
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   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 351/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Елиз Адилова Тахирова, живееща в село Кацелово, на 

улица „3-ти март” № 56 на еднократна финансова помощ за раждане на трето 

дете – Шанел Ахмедова Ахмедова, родена на 20.06.2009 г. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2а. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Илиев 

Петров, живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Петър Караминчев” № 1. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

                    Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 359/11.08.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.06.2009 г. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 360/12.08.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Галина Иванова Пенева (ГЛОРИЯ).  

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по “Символиката”.  

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.08.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит.  

Докладва: Красимир Кунев – Председател на Комисията по 

“Символиката”.  

 12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/13.08.2009 

г., относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство между 

Община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния и Община Две могили, област 

Русе, България. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  
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13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 363/13.08.2009 

г., относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за 

учебната 2009-2010 година на територията на Община Две могили, считано 

от 15.09.2009г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 364/13.08.2009 

г., относно: Приемане на тарифа за таксите на корен на облите дървени 

материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски 

фонд. 

Докладва: Енчо Петров – Секретар на Комисията по „Земеделие, гори 

и опазване на околната среда”. 

 15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/14.08.2009 

г., относно: Приемане на тарифа за таксите на страничните ползвания и 

страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

Докладва: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 365/13.08.2009 

г., относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев 

за общински и обществени учреждения, ветерани от войните за отоплителен 

сезон 2009-2010г.  

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, гори 

и опазване на околната среда”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/14.08.2009 

г., относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев 

за населението на общината за отоплителен сезон 2009-2010г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Земеделие, гори 

и опазване на околната среда”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 366/13.08.2009 

г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/13.08.2009 г., 

относно: Финансиране на разходи на Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – Янтра – Лом 2008. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

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

Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  

 „ За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Първа точка от дневния ред:  

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 344/04.08.2009 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общинския съвет.  

По нея докладва:  

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Всички командировки са отчетени с разходни касови ордери. 

Допълнителната информация, която изискахме от администрация ни бе 

предоставена. Няма допуснати нарушения. Предлагам да приемем 

решението, което ни се предлага. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 8, ал. 4 

от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 

72/3.12.1986 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., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 475 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 

01.01.2009 г. до 30.06.2009 г., както следва: 

1.1. На Кметът на Общината – Драгомир Дамянов Драганов в размер на 

1 400.09 лв., а именно: 
 

1.1. РКО № 30/15.01.09 г. 20.00 1.13. РКО № 289/19.03.09 г. 141.70 

1.2. РКО № 31/15.01.09 г. 40.00 1.14. РКО № 290/19.03.09 г. 20.00    

1.3. РКО № 32/15.01.09 г. 97.00  1.15. РКО № 345/26.03.09 г.   20.00 

1.4. РКО № 53/22.01.09 г. 96.00 1.16. РКО № 386/03.04.09 г. 10.00 

1.5. РКО № 109/03.02.09 г. 20.00  1.17. РКО № 387/03.04.09 г. 20.00 

1.6. РКО № 110/03.02.09 г. 20.00 1.18. РКО № 443/21.04.09 г.   20.00 

1.7. РКО № 151/16.02.09 г.   20.00 1.19. РКО № 444/21.04.09 г. 104.00 

1.8. РКО № 159/17.02.09 г. 10.00 1.20. РКО № 445/21.04.09 г.   23.96 

1.9. РКО № 178/20.02.09 г. 328.00 1.21. РКО № 639/28.05.09 г.   23.47 

1.10. РКО № 225/27.02.09 г. 121.00 1.22. РКО № 640/28.05.09 г.   40.00 

1.11. РКО № 266/13.03.09 г.   20.00 1.23. РКО № 678/10.06.09 г.   40.00 

1.12. РКО № 265/13.03.09 г. 101.00 1.24. РКО № 685/10.06.09 г. 23.96 

   1.25. РКО № 729/25.06.09 г. 20.00 

1.2. На Председателят на Общинския съвет – Байчо Петров Георгиев в 

размер на 40.00 лв., а именно: 
 

2.1. РКО № 184/20.02.2009 г. 40.00 
 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника.  
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 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 347/05.08.2009 г., 

относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2009 г. в Община 

Две могили. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

 Комисията разгледа изпълнението на бюджета и има становище да се 

приеме. Изглежда, че нещата с бюджета вървят добре, но ще бъде добре по 

тази докладна кметът да направи някои пояснения. 

 Разисквания по втора точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

 Докладната записка е подробна и аз няма да повтарям това, което е 

записано. Ще отбележа, че сме усвоили с един милион лева повече от това, 

което сме планирали. За сега се движим добре. Виждате, че правителството 

задържа първоначално 10% от държавната субсидия за годината, а сега ще 

бъдат задържани още 15%. През октомври ще имаме по-ясна картина за 

бюджета. Имаме програма, по която работим, за да ограничим разходите си 

без това да пречи на крайните резултати. 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинския 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация във връзка 

с чл. 25, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети,  чл. 9, ал. 

1 от Закона за общинския дълг,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 476 
 

1. Уточнен годишен план на бюджета за шестмесечието на 2009 г. по 

приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва: 

1.1. По прихода 6 332 196.00 

1.2. По разхода  6 332 196.00 
  

2. Отчета за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2009 г. в 

съответствие  с единната бюджетна класификация в следните размери: 
 

2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1) 

3 063 668.00 

2.1.1. Данъчни приходи 143 744.00 

2.1.2. Неданъчни приходи 615 249.00 

2.1.3. Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 975 182.00 

2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства     504 632.00 
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2.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми                168 573.00 

2.1.6. Предоставена временна финансова помощ (минус) – 100 000.00 

2.1.7. Друго финансиране - постъпили депозити и изплатени 

средства на Фонд Енергийна ефективност (минус)  

– 62 661.00 

2.1.8. Средства по сметки в т.ч. преходен остатък от 2007 г. 

(минус) 

–181 051.00                                

2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1), в т.ч. и отчета за изразходваните 

средства за основен ремонт и придобиване на 

дълготрайни материални активи, съгласно 

Приложение №2 

3 063 668.00                   

   

 3. Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 

щестмесечието на 2009 г. в следните размери: 
 

3.1. Спец. Фонд за инвестиции и дълготрайни активи  

3.1.1. Наличност в началото на периода 9.00                    

3.1.2. Приходи  – 

3.2.3. Наличност в края на периода 9.00                    

3.2. Извънбюджетна сметка на Национелен фонд на 

Структурни и кохезионни фондове 

 

3.2.1. Получени приходи 383 780.00 

3.2.2. Разходи  383 780.00 

3.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към 

ДФ “Земеделие” 

 

3.3.1. Получени приходи 3 000.00 

3.3.2. Разходи 2 177.00 

3.4. Наличност в края на периода  823.00 

 ОБЩА НАЛИЧНОСТ:  823.00 
 

4. Отчет за състоянието на общинския дълг на общината за 

шестмесечието на 2009 г. 
 

4.1. Заем от фонд Енергийна ефективност през 2006 г.  100 000.00 

4.2. Лихви по погасителен план 12 708.00 

 ОБЩО: 112 708.00 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007, 2008, 

2009-08-03) 

56 141.00 

4.4. Изплатени разходи за лихва  10 333.00 

 ОБЩО ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА:  6 474.00 

4.5. Остатък за погасяване  от главницата 43 859.00 

4.6. Остатък за погасяне от лихвата 2 375.00 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 348/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Яна Цонева Христова, живееща в село Баниска на 

улица „Баниски лом” № 64 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Мирослав Светославов Василев, роден на 19.07.2008 г. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Нашата комисия счита, че молбата следва да бъде уважена, като се 

отчете към обстоятелството, че детето е родено през 2008 година, а бащата 

няма постоянен или настоящ адрес на територията на нашата община. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” реши на Яна Цонева да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 50 лева.  

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 3, 

ал. 1 и ал. 2 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, прие 
 

                                       РЕШЕНИЕ 

№ 477 
 

1. Отпуска на Яна Цонева Христова с ЕГН 7803185430, живееща в село 

Баниска, на улица „Баниски лом” № 64 еднократна финансова помощ в 

размер на 50 (петдесет) лева за раждане на първо дете – Мирослав 

Светославов Василев, роден на 19.07.2008 г., тъй като бащата Светослав 

Янков Василев с ЕГН 8001175327 има постоянен и настоящ адрес в град 

Русе, улица “Околчица” № 7.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Маргарита Добрева Петрова, живееща в село Бъзовец 
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на улица „Георги Димитров” № 103 на еднократна финансова помощ за 

раждане на трето дете – Николай Колчев Великов, роден на 19.05.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 

Всички документи, които се изискват по Наредба № 10 са представени, 

поради, което комисията ни, счита че молбата и следва да бъде уважена.  

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Ние предлагаме на Маргарита да и се отпуснат 250 лева. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с 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, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 478 
 

1. Отпуска на Маргарита Добрева Петрова с ЕГН 7504235597, живееща 

в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 103 еднократна финансова 

помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на трето дете – 

Николай Колчев Великов, роден на 19.05.2009 г.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Нина Юлиянова Йорданова, живееща в град Две 

могили на улица „Райко Николов” № 12 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Юлия Владимирова Димитрова, родена на 

09.07.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
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Становището на комисията ни е да се уважи молбата. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Нашето решение е да се отпусне помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание 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 във връзка с чл. 3, 

ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 479 
 

1. Отпуска на Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 8304255371, живееща 

в град Две могили, на улица „Райко Николов” № 12 еднократна финансова 

помощ в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – Юлия 

Владимирова Димитрова, родена на 09.07.2009 г.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 351/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Елиз Адилова Тахирова, живееща в село Кацелово, на 

улица „3-ти март” № 56 на еднократна финансова помощ за раждане на трето 

дете – Шанел Ахмедова Ахмедова, родена на 20.06.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 

Елиз Тахирова е подала документи за отпускане на еднократна помощ, 

но не е представила документ за завършено от бащата минималното 

изискуемо по Наредба № 10 образование. По тази причина считаме, че 

молбата не следва да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Комисията ни отказва да бъде отпусната еднократна помощ, като 

предлага решението да бъде допълнено със следния текст: „..., тъй като 
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бащата Ахмед Ахмедов Мустафов с ЕГН 7604065386 няма завършено 

минимално изискуемото по Наредбата образование.” 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 3, 

ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 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, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 480 
 

1. Отказва на Елиз Адилова Тахирова с ЕГН 8501045358, живееща в 

село Кацелово, на улица „3-ти март” № 56 да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на 

трето дете – Шанел Ахмедова Ахмедова, родена на 20.06.2009 г., тъй като 

бащата Ахмед Ахмедов Мустафов с ЕГН 7604065386 няма завършено 

минимално изискуемото по Наредбата образование. 
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2а. 

Докладва:                      

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Комисията излезе със становище молбата да не бъде удовлетворена. По 

Наредбата сме предвидили средства за подпомагане на лица внезапно 

изпаднали в бедствено положение, но този случай не е такъв. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Ние също считаме, че молбата не трябва да бъде уважена. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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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 във връзка с чл. 5, т. 

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, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 481 
 

1. Отказва на Страхил Асенов Малъкчиев с ЕГН 4502165366, живеещ в 

село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2а да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ. 
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Илиев 

Петров, живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Петър Караминчев” № 1. 

Докладва: Тодор Куцаров  

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 

Петър Илиев Петров иска да бъде подпомогнат с цел да си купи 

керемиди, улуци, да си поправи тротоара. Той и съпругата му са пенсионери, 

които получават добри пенсии. По тези причини ние считаме, че молбата не 

следва да бъде уважена. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Нашата комисия отказва да бъдат отпуснати средства на Петър Илиев. 

 Разисквания по осма точка нямаше. 

 По осма точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 5, т. 

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 
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с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 482 
 

1. Отказва на Петър Илиев Петров с ЕГН 3512025328, живеещ в село 

Каран Върбовка, на улица „Петър Караминчев” № 1 да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ. 
  

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 359/11.08.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.06.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Това е първата информация, която ни представя Общинското 

предприятие „Обществено хранене”. От нея се вижда, че при домашния 

социален патронаж имаме преизпълнение на плана с близо 5 000 лева. С 

толкова, обаче е неизпълнението на ученическото столово хранене. По 

другите пера отчетите съответстват на планираното. В крайна сметка при 

план от 75 136 лева, предприятието отчита 76 313 лева. Това според 

комисията ни е добър резултат, като се има предвид, че се касае за 

предприятие, което сега започва да работи и в началото винаги има повече 

разходи. Предлагам да приемем предоставената ни информация. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

23, чл. 27, ал. 1 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 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от 

Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” действащо на територията на Община Две 

могили, област Русе, приет с Решение № 335 по Протокол № 

26/23.01.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 483 
 

1. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.06.2009 г. 

Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.06.2009 г. 
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 Гласували 14 (чцетиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 360/12.08.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Галина Иванова Пенева (ГЛОРИЯ).  

По нея докладва: 

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по “Символиката”:  

Комисията по символика разгледа постъпилото предложение за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

Общината” на Глория и единодушно го подкрепя. Само трябва да уточня, че 

тя се казва Галина Пенева Иванова – разменени са и бащиното и фамилното 

име. 

Разисквания по десета точка нямаше: 

По десета точка, Общинският съвет, основание чл. 60 във връзка с 

чл. 65, ал. 2 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 Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 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 

№ 484 
 

1. Присъжда званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Галина Пенева Иванова (Глория) – за изключителни 

постижения в областта на културата и популяризиране името на град Две 

могили в страната и чужбина. 

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

„Почетната книга на Община Две могили”.  
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.08.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

Общината” на Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит.  

По нея докладва: 
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1. Красимир Кунев – Председател на Комисията по “Символиката”:  

Комисията по символика подкрепя и това предложение единодушно. 

Предлагаме и другите съветници да го подкрепят. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 във връзка с чл. 60 във връзка с чл. 65, ал. 2 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 Решение 

№ 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 485  
 

1. Присъжда званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

Общината” на Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит – 

за дългогодишната му обществено-полезна дейност за град Две могили и 

общината. 

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

„Почетната книга на Община Две могили”.  
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/13.08.2009 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство между 

Община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния и Община Две могили, област 

Русе, България. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

 Комисията се запозна със съдържанието на споразумението. В него 

има стандартни текстове. Можем да го подкрепим, като за по-голяма 

прецизност предлагаме първа точка да бъде допълнена със следния текст: „..., 

като дава съгласие той да бъде подписан от наша страна”. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка, Общинският 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 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 486  
 

1. Одобрява проекта на Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния, 

представлявана от кмета Николае Драгу и Община Две могили, област Русе, 

България, представлявана от кмета Драгомир Дамянов, като дава съгласие 

той да бъде подписан от наша страна. 

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

Община Калъраш, да разработи Програма за съвместни действия между 

двете общини за периода 2009 – 2011 г. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 363/13.08.2009 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за 

учебната 2009-2010 година на територията на Община Две могили, считано 

от 15.09.2009г. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по “Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията по „Образование” разгледа тази докладна заедно с 

директора на ОУ в село Баниска, директорите на ЦДГ в Две могили и 

Баниска и директора на ОДК в Две могили. Всички интересуващи ни въпроси 

получиха своя отговор. Становището на комисията е докладната да бъде 

подкрепена. На заседанието, обаче бяха поставени въпроси, които трябва да 

намерят своето скорошно решение. Имам предвид неоходимостта от 

финансови средства за превоз на децата от Помен и Могилино до Баниска и 

обратно. Необходимостта от осигуряване на учебни пособия за ЦДГ. Трябва 

да помислим и по въпроса за таксата, която заплащат децата, които 

задължително трябва да посещават градината преди да постъпят в първи 

клас. Може би трябва тези деца да заплащат по-ниска такса, за да 

стимулираме интереса им да посещават градината.  

В решението предлагам още по отношение на ОУ в село Баниска да го 

оформим, като предишното наше Решение № 210, като махнем колонката 

„Сума в лева”. Вместо в точка 4 да пише „Дава съгласие....”, да запишем 

„Разрешава....”, така както е по Наредба № 7 от 2000 година на 

Министерството на образованието и науката. 

В разисквания по тринадесета точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Г-н Донев пропусна да спомене за проблема с автобуса, с който 

извозваме децата. Тук трябва да помислим за някакво друго решение. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Изпратили сме писмо до новия Образователен министър, с искане да ни 

бъде предоставен допълнително нов автобус за нуждите на децата от Помен 

и Могилино. На работна среща с депутати от партия ГЕРБ получихме 

тяхното уверение, че ще ни съдействат за разрешаване на този въпрос. 

Отделно чакаме решение от Министерството да признаят училището в 

Баниска за средищно. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка, 

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 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 

18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне 

на числеността на персонала в системата на народната просвета, 

издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 

11.03.2008 г.  и обслужващите звена и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващи звена, издадена от 

Министерството на образованието и науките, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 487  
 

1. Определя следната численост на персонала: 
 

1.1. В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 

могили: 

Брой численост 

1.1.1. В ЦДГ – гр. Две могили:  

 - щатен педагогически персонал 11.5 

 - щатен непедагогически персонал 12 

 - извънщатен – пазач (невъоръжена охрана) 1 

1.1.2. Във филиал „Олга Жекова” –  с. Кацелово:  

 - щатен педагогически персонал   2 

 - щатен непедагогически персонал    1.5 

 ОБЩО: 28  

1.2. В ЦДГ  „Първи юни” – с. Баниска:  

1.2.1. В ЦДГ – с. Баниска:  

 - щатен педагогически персонал 5 

 - щатен непедагогически персонал  6 

1.2.2. Във филиал „Снежанка” – с. Батишница:  

 - щатен педагогически персонал 2 

 - щатен непедагогически персонал 2 
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1.2.3. Във филиал „Детелина”, с. Бъзовец:  

 - щатен педагогически персонал  2 

 - щатен непедагогически персонал 2 

 ОБЩО: 19 

1.3. В ОДК „Д-р Д. Пангелов”  

 - щатен педагогически персонал 5.5 
 

2. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили да се формират 2 

подготвителни  групи, а в ЦДГ „Първи юни” село Баниска – 1. Във 

филиалите в селата Батишница, Бъзовец и Кацелово, 6-годишните деца да се 

обучават в смесени групи, тъй като броят им е под изискуемия минимум. 

3. Деца, навършващи  тригодишна възраст до края на календарната 

година,  непосещаващи детска ясла, да бъдат приемани в детска градина  с 

молба по желание на родителите си, считано от началото на съответната 

учебна година (15.09.2009 г.). 

 4. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 

установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, както следва: 
 

№ Клас Брой ученици Вид клас За дофинансиране 

1. 1 клас 12 Маломерен 4 

2. 2 клас 13 Маломерен 3 

3. 3 клас 

4 клас 

10 

5 

Слят  

1 

4. 5 клас 17 Маломерен 1 

5. 6 клас 17 Маломерен 1 

6. 7 клас 15 Маломерен 3 

7. 8 клас 17 Маломерен 1 

 Общо: 106  14 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 364/13.08.2009 г., 

относно: Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени 

материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски 

фонд. 

По нея докладва:  

1. Енчо Петров – Секретар на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Касае се за тарифа, която трябва да приемем, за да може после по нея 

да се продават дърва за огрев. На заседанието на комисията бяхме поканили 

Нейхан Назиф от общинска администрация да ни обясни някои неща по тази 

и другите три докладни. В крайна сметка, считаме, че следва да приемем тази 

тарифа, както ни се предлага. Объркани са някои от основанията които са 

посочени в докладната. Отделно предлагам да оформим тарифите по 
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възприетия от общинския съвет стил, а именно: Преходните и 

заключителните разпоредби да добият следния вид:  

§ 1. Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата 

за горене и вършината, добити от общинския горски фонд се издава на 

основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 92, т. 1 от Наредба № 

7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка 

с чл. 8 от Тарифа за таските, които се събират в системата на Държавната 

агенция по горите по Закона за горите и е приета с Решение № .... по  

Протокол  № 38/21.08.2009 г. на Общински съвет – Две могили. 

§ 2. Текстовете в Тарифата са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

§ 3.  Изменения и допълнения в Тарифата се правят с решение на 

общинския съвет.  

§ 4. За неуредени в настоящата Тарифа въпроси общинския съвет 

приема отделни решения.  

§ 5. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Тарифа се 

осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 

§  6. Тарифата влиза в сила от 01.09.2009 г.  

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 35, 

ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 488  
 

1. Приема Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, 

дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Тарифа за таксите на корен на облите дървени 

материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски 

фонд. 
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 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/14.08.2009 г., 

относно: Приемане на Тарифа за таксите на страничните ползвания и 

страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

По нея докладва:  

1. Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Комисията разгледа докладната записка. Тук тарифата също е 

съобразена с тарифата за таксите, които се събират в системата на 

държавната агенция по горите по Закона за горите. Становището ни е да 

подкрепим така направеното предложение. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за горите във връзка с чл. 78, ал. 3 

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

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

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 489 
 

1. Приема Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните 

горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Тарифа за таксите на страничните ползвания и 

страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 365/13.08.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

общински и обществени учреждения, ветерани от войните за отоплителен 

сезон 2009-2010г.  
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По нея докладва: 

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Становището на комисията е да се приеме докладната записка. Тук 

също всичко е законосъобразно. 

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 53, ал. 4 от Закона за горите във връзка с чл. 80, ал. 8 

от Правилника за прилагане на Закона за горите и чл. 76 от Наредба № 7 

за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 490 
 

1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в 

следните имоти : 

1.1. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000167 с площ 11.660 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 308, подотдел „г”, в землището на с. Могилино, 

Община Две могили. 

 1.2. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000360 с площ 196.837 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 309, подотдели „ш” и „щ”, в землището на с. 

Могилино, Община Две могили. 

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

осъществи чрез възлагане на добива, съгласно чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за 

горите и чл. 80, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите. 

 3. 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. 

 4. При изявено желание от страна на ветерани от войните, с постоянен 

адрес в Община Две могили, съгласно приложен списък – Приложение № 2 

към докладната, да закупят дърва за огрев, на основание чл. 2 от Закона за 

ветераните от войните, Общински съвет Две могили определя продажна цена 

в размер на 20 лв. на пространствен куб. м. в рамките до 3 куб. м. 

пространствени. 

5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  
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 „За”   - 14гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/14.08.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

населението на общината за отоплителен сезон 2009-2010г. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Тази докладна е като предишната. Една от горите - № 016001, 

предложена за сеч се повтаря в решението два пъти. Предполагам, че е 

техническа грешка. Инъче, комисията приема докладната, така както е 

предложена. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше.   

По седемнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, чл. 80, 

ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите във връзка с чл. 

76, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост 

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

за разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 491 
 

1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в 

следните имоти,както следва: 

1.1. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000286 с площ 3.019 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 208, подотдел „н”, в землището на град Две могили, 

Община Две могили. 

1.2. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000287 с площ 3.335 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 208, подотдел „м”, в землището на град Две могили, 

Община Две могили. 

1.3. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 000243 с площ 7.072 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 324, подотдел „д”, в землището на град Две могили, 

Община Две могили. 

1.4. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 016001 с площ 1.030 дка с начин на трайно ползване “Гора в 
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земеделски земи”, отдел 209, подотдел „а”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.5. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 020001 с площ 11.418 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 324, подотдел „у”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.6. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 030002 с площ 7.754 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „г”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.7. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 198001 с площ 3.567 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „б”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.8. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 209001 с площ 19.386 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „з”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.9. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

с имотен № 247001 с площ 4.566 дка с начин на трайно ползване “Гора в 

земеделски земи”, отдел 209, подотдел „е”, в землището на село Пепелина, 

Община Две могили. 

1.10. Общински поземлен имот стопанисван по реда на чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, с имотен № 790003 с площ 45.000 дка с начин на трайно ползване 

“Гора в земеделски земи”, отдел 209, подотдел „у”, в землището на село 

Пепелина, Община Две могили. 

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

осъществи по „такса на корен”, съгласно чл. 53, ал. 4, чл. 57, ал. 9 и ал. 11 от 

Закона за горите, чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите 

и чл. 76, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под 

наем и за разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе. 

 3. Право на дървесината имат физически лица с постоянен адрес в 

Община Две могили, в размер до 5 куб. м. пространствени. 

 4. Дървесината да се продава на цена, съгласно приетата от Общински 

съвет Две могили на основание чл. 80 от Наредба № 7 за реда за придобиване 

на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост – в Община Две могили, област Русе, Тарифата за таксите на 

корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити 

от общинския горски фонд. 

5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  



 

 24 

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 366/13.08.2009 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Информацията е добре представена. По време на комисия бяхме 

извикали Цветанка Радушева да ни разясни някои въпроси. Считаме, че може 

да приемем предложения ни проект за решение. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

 По осемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 18 от Закона за 

общинските бюджети, прие 

  

РЕШЕНИЕ 

№ 492 
 

1. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

община Две могили за 2009 г., както следва: 

План 

на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от централния 

бюджет и собствени средства на Община Две могили за 2009 г.  

(актуален към 31.08.2009 г.) 
Параграфи в т.ч.: 

наименование на 

обекта или позиция 

Било В т.ч. Става В т.ч. 

  Субсид

ия РБ 

Соб-

ствени 

сред-

ства 

 Субси-

дия РБ 

Соб-

ствени 

сред-

ства 

2 3   3   

Всичко капиталов-и 

разходи 

1 220 175 424 300 795 875 1 202 348 424 300 778 048 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 424 300 424 300  424 300 424 300  

Собствени  

средства, Уницеф, 

ПУДООС 

795 875  795 875 778 048  778 048 

5100 Основен ре-

монт на дълго-

трайни материал-ни 

активи 

722 096 347 835 374 261 648 484 347 835 300 649 
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Ф-я 01 Общи 

държавни служби 

45 965 35 835 10 130 65 965 35 835 30 130 

Реконструкция 

общинска админи-

стративна сграда 

39 965 35 835 4 130 39 965 35 835 4 130 

Ремонт администр. 

сграда кметство 

с.Баниска 

6 000  6 000 26 000  26 000 

Ф-я 03 Образование 76 921  76 921 22 309  22 309 

Ремонт СОУ Две 

могили – ІV-ти етаж 

54 612  54 612    

Ремонт ОУ Баниска  22 309  22 309 22 309  22 309 

       

Функция 05 

„Социално осигу-

ряване и грижи” 

341 210 140 000 201 210 251 210 140 000 111 210 

Преустройство Дом 2 

в Могилино в за-

щитено жилище за 

възрастни с увреж-

дания - ППР,СН 

33 000 30 000 3 000 33 000 30 000 3 000 

Преустройство Дом 1 

в Могилино в дом за 

възрастни хора с 

деменция  

ППР и СН 

Възстановени КР от 

МФ по проекта “Кр. 

Б-я” 

124 210 

 

 

 

 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

124 210 14 210 

 

 

 

20 000 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

14 210 

 

 

 

20 000 

Дом за възрастни 

хора с. Острица 

15 000  15 000 15 000  15 000 

Център за настаня- 

ване от семеен тип-

старата сграда  на 

ЦДГ Две могили,  

УНИЦЕФ 

59 000  59 000 59 000  59 000 

Ф-я 06 

Жилищностроит. 

благоустр.комун.сто

п. и опазване на 

окол. среда. 

 8 000  8 000 48 000  48 000 

Поставяне бордюри 

ул. „Д.Дебелянов” 

с.Помен 

5 000  5 000 5 000  5 000 

Ремонт чешма 

с.Бъзовец 

3 000  3 000 3 000  3 000 

Изграждане на 

инфраструктура по 

Мярка 322 в  

Могилино, Помен, 

Баниска, Бъзовец и 

Батишница 

   20 000  20 000 

Изграждане на    20 000  20 000 
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инфраструктура по 

Мярка 322 в 

Кацелово, Каран 

Върбовка, Острица, 

Чилнов и Широково 

Функция 07 

„Почивно дело, 

култура и религи-

озни дейности” 

76 000 15 000 61 000 82 000 15 000 67 000 

Възстановяване 

ограда на гробищен 

парк Две могили 

22 000  22 000 22 000  22 000 

Изграждане на 

спортен комплекс в 

кв. 47 гр.Две могили 

ППР 

6 000  6 000 6 000  6 000 

Ремонт летен театър 

гр.Две могили 

48 000 15 000 33 000 54 000 15 000 39 000 

Функция 08 

”Икономически 

дейности и услуги” 

189 000 172 000 17 000 179 000 157 000 22 000 

Проект „Биоразно-

образие-къщата на 

прилепите” 

3 000 3 000  3 000 3 000  

Оборудване посети-

телски център пеще-

ра „Орлова чука” 

17 000  17 000 17 000  17 000 

Ремонт път TGV 1137 

от км 17 до км 25 

(Могилино-Баниска) 

21 230 21 230  60 033 60 033  

Ремонт път RSE 3038 

-път ІІІ-5001 

с.Пепелина от км 0 до 

км 1+400 

132 770 132 770  93 866 93 866  

Изграждане тури-

стическа инфра-

структура пещера 

„Орлова чука” 

   5 000  5 000 

5200 Придобиване 

на дълготрайни ма -

териални активи 

466 649 45 035 421 614 522 434 45 035 477 399 

Ф-я 01 Общи 

държавни служби 

18 904 5 035 13 869 18 904 5 035 15 042 

Компютри кметство 

с.Кацелово – 2 бр. 

2 000  2 000 2 000  2 000 

Компютри 4 бр. За 

общ. администрация 

6 000  6 000 6 000  6 000 

Климатици – 2 бр. 

(засед.зала и ОбС) 

4 000  4 000 4 000  4 000 

Хилти 769  769 769  769 

Система за видеона-

блюдение – кметство 

с. Помен 

1 100  1 100 1 100  1 100 
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Система за видеона-

блюдение в админи-

стративна сграда Две 

могили 

1 356 1 356  1 356 1 356  

Заседателна маса в 

адм. сграда 

3 679 3 679  3 679 3 679  

Система за озвучав-

ане на заседателна 

зала 

   1 173  1 173 

       

Ф-я 02 Отбрана и 

сигурност 

47 725  47 725 47 725  47 725 

Подпорна стена СОУ 47 725  47 725 47 725  47 725 
       

Ф-я 03 Образование 77 300  77 300 138 308  138 308 

Двоен хладилен шкаф 

за млечни про-дукти 

ЦДГ гр.Две могили 

2 940  2 940 2 940  2 940 

Музикална уредба – 

ЦДГ Две могили 

1 060  1 060 1 060  1 060 

Компютър – ЦДГ 

Баниска 

1 000  1 000 700  700 

Мълниеносна защи -

та – ЦДГ Баниска, 

филиал Бъзовец 

1 000  1 000 1 300  1 300 

Компютър – ОДК Две 

могили 

1 300  1 300 1 300  1 300 

Спортна площадка 

СОУ Две могили 

70 000  70 000 70 000  70 000 

Дофинансиране 

спортна площадка 

СОУ Две могили 

   50 590  50 590 

Система за видеона-

блюдение СОУ Две 

могили 

   4 022  4 022 

Климатик автобус    6 396  6 396 

Ф-я 04 

Здравеопазване 

1 200  1 200 1 200  1 200 

Кухненски ширм – 

Детска ясла 

1 200  1 200 1 200  1 200 

       

Функция 05 

„Социално осигу-

ряване и грижи” 

9 500  9 500 9 500  9 500 

Лекотоварен 

автомобил 

9 500  9 500 9 500  9 500 

       

Ф-я 06 

Жилищностроит. 

благоустр.комун.сто

п. и азване на окол. 

среда. 

303 520 40 000 263 520 305 624 40 000 265 624 
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Изграждане на 

автомобилен паркинг 

в кв.75 

35 000 35 000  37 104 35 000 2 104 

Изграждане на 

автомобилен паркинг 

в кв.76 

5 000 5 000  5 000 5 000  

Сметосъбирачна 

машина 

      

Сметосъбирачни 

машини–2 бр. 

ПУДООС 

263 520  263 520 263 520  263 520 

Функция 

08”Икономически 

дейности и услуги” 

8 500  8 500    

Храсторези-5 бр. 8 500  8 500    

9700  Резерв 31 430 31 430  31 430 31 430  

Функция 08 

”Икономически 

дейности и услуги” 

31 430 31 430  31 430 31 430  

ППР Индустриална 

зона масив 42, имот 

107 Две могили 

31 430 31 430  31 430 31 430  

 

2. Променя бюджета на община Две могили към 31.07.2009 г. в 

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

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

РАЗХОДИ    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  21 173  

Основен ремонт на ДМА 5100 20 000  

Придобиване на ДМА 5200 1 173  

 
   

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа 

 40 000  

Основен ремонт на ДМА 5100 40 000  

    

Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие 

 2 104  

Придобиване на ДМА 5200 2 104  

    

Др.дейности по селско и горско стопанство   8 500 

Основен ремонт на ДМА 5100  8 500 

    

Др.дейности по икономиката  5 000  

Основен ремонт на ДМА 5100 5 000  

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ 

С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Общообразователни училища  54 612 54 612 

Основен ремонт на ДМА 5100  54 612 
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Придобиване на ДМА 5200 54 612  

    

Други дейности по образованието  6 396  

Придобиване на ДМА 5200 6 396  

    

Домове за възрастни хора с увреждания   90 000 

Основен ремонт на ДМА 5100  90 000 

Читалища  23 827  

Субсидии за организации с нестопанска цел 
4500 

17 827  

Основен ремонт на ДМА 
5100 

6 000  

 
 

  

ОБЩО 
 

  

ВСИЧКО РАЗХОДИ   153 112 153 112 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/13.08.2009 г., 

относно: Финансиране  разходи на Регионалното сдружение за управление 

на отпадаците – „Янтра – Лом 2008”. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

След като сме приели да участваме в това Сдружение следва и да си 

плащаме разходите. Така, че комисията подкрепя предложеното ни решение. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 По деветнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 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 

№ 493 
 

1. Дава съгласие по сметката на Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – „Янтра – Лом 2008” да бъде преведена сумата от 10 953 

(десет хиляди деветстотин петдесет и три) лева, представляваща годишна 

целева вноска на Община Две могили в него. 

2. До края на м. август 2009 г. да бъде преведена сумата от 5 477 (пет 

хиляди четиристотин седемдесет и седем) лева, а останалата сума от 5 476 
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(пет хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева – да бъде преведена при 

необходимост, след решение на Управителния съвет на Сдружението. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение на решението. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Искам да ви запозная с едно свое възражение, което да бъде приложено 

към протокола от това заседание: 

Светлозар Донев прочита възражението си. 

2. Енчо Петров – Общински съветник: 

Подкрепям казаното от г-н Донев. Ние си почистихме разлепените от 

нас плакати по изборите. Ако нещо е останало – не е нарочно. Наложената ни 

санкция, обаче е голяма. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Със заповед бяха определени местата, където можехте да си разлепите 

агитационните материали за изборите. След приключването им бяхте 

задължени да си ги почистите. За целта два пъти назначавах комисии, които 

да проверят кой как си е изпълнил задължението. И двата пъти ми бе 

докладвано, че агитационните материали си стоят по местата. Накарах 

ученици от детския център да помогнат с почистването на града, но някои от 

плакатите са залепени на високо и те не могат да направят нищо. Разполагам 

със снимков материал, който мога да предоставя на вашето внимание. Ако 

вие се ангажирате, да речем в 10 дневен срок да си почистите, мога да си 

оттегля съставените ви актове. 

Други изказвания, питания, становища и предложения от граждани не 

бяха направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и осмото редовно заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


