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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 

 

№ 42 
 

 

Днес, 29 октомври 2009 година, в 11.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна четиридесет и второто 

(извънредно) заседание на Общински съвет – Две могили. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 

съвет.  

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

съветника. 

 Отсъства: Велико Димитров Стефанов. 
  

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Драгомир Дамянов – Кмет на Община 

Две могили, Иваничка Банчева – представител на Областния управител на 

област Русе, кметове на кметства, граждани. 

Байчо Георгиев обяви:  

Дневният ред за настоящото заседание ви е раздаден, заедно с 

докладните записки към него. Наложи се да се съберем извънредно, тъй като 

проектите, по които Община Две могили възнамерява да кандидатства са с 

краен срок за подаване на документите, съответно 30.10.2009 година и 

04.11.2009 година.  

Вие имате ли други предложения за изменение или допълнение на 

проекта за дневен ред. 

Не бяха направени предложения за неговото изменение или 

допълнение. 
 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 488/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

България”. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
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самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

 2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 489/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

България”. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 490/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

България”. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 491/28.09.2009 г., 

относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Калараш, Румъния. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 492/28.09.2009 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили с проект "Тематичен 

исторически парк-Орлова чука". 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 488/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

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 по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” разгледа докладната записка на свое заседание в 

присъствието на Кмета на Общината. Касае се за проект, с който 

кандидатстваме вече няколко последователни години. Идеята е там да бъде 
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настанено Районното управление на МВР. Има вероятност проектът да не 

бъде одобрен, но ние сме длъжни да опитаме. Комисията излезе със 

становище да подкрепим докладната. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Имам въпрос към Кмета на Общината. Вече 5 – 6 път кандидатстваме 

по този проект. Има ли изгледи този път да спечелим? 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Става въпрос за преместване на Районното управление на МВР – град 

Две могили в тази сграда. Проведохме разговори с народния представител 

Пламен Нунев, който като член на Комисията по „Вътрешен ред и 

сигурност” към Народното събрание пое ангажимент да ни съдейства, 

проектът да бъде подкрепен, а оттам и реализиран. 

След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

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

и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

във връзка с Докладна записка с вх. № 488 от 28.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 533 
 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 115 597 (сто и петнадесет 

хиляди петстотин деветдесет и седем лева), представляваща 53.62 % от 

общата стойност на проекта, който е в размер на 215 585 (двеста и петнадесет 

хиляди петстотин и осемдесет и пет лева) за направа на външна 

топлоизолация с боядисване, подмяна на дограмата с PVC, ремонт на 

тротоарите и изграждане на паркинг пред сградата на БКС – град Две 

могили, ул. „Кирил и Методий” № 14 по проект “Красива България”. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 

за 2010 г. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 

разходването на средствата. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 489/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

България”. 

По нея докладва:  
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1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Общината е кандидатствала за реализирането на този проект. 

Спечелила го е и е пристъпила към изпълнението му. Поради настъпилата 

финансова криза Министерството на труда и социалната политика 

едностранно се оттегли от реализирането му. По тази причина стартираме 

отново процедура по реализиране на проекта „Дом за възрастни и хора с 

деменция”, само че при други финанови условия. Нашата комисия дава 

съгласие да се отпуснат необходимите средства и се реализира проекта. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

За гражданите искам да кажа, че този проект беше финансиран от 

Министерството на труда и социалната политика, но по тяхна вина ремонта 

на сградата се забави. Получихме факс за спиране на строителството, защото 

няма средства. От наша страна всички процедури по сключване на договори 

бяха приключили и сега тези фирми ще ни заведат дело за неустойка на 

нашите ангажименти. Така Общината остава ощетена от този проект, и 

затова ще кандидатстваме отново. 

След приключване разискванията по втора точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

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

и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

във връзка с Докладна записка с вх. № 489 от 28.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 534 
 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 165 792 (сто шестдесет и пет 

хиляди седемстотин деветдесет и два лева), представляваща 62.40 % от 

общата стойност на проекта, който е в размер на 265 692 (двеста шестдесет и 

пет хиляди шестотин деветдесет и два лева) за изваждане на ненужни врати и 

просичане на отвори за нови врати където е необходимо, разбиване на 

тухлена зидария и изграждане на нова, поставяне на окачени тавани, направа 

на настилка с балатум и фаянсова облицовка на стени, смяна на PVC дограма 

и топлоизолация на стени; монтаж на полипропиленови тръби, топлинна 

изолация, дезинфекция на водопровода, демонтаж на съществуващи вани, 

душове, клозетни седала, умивални и други, изпробване на вертикална 

канализация, доставка и монтаж на моноблок; доставка и монтаж на ел. 

инсталация по проект „Дом за възрастни хора с деменция” – село Могилино 

по проект „Красива България”. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 

за 2010 г. 
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 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 

разходването на средствата. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 490/28.09.2009 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 

България”. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

В докладната е допусната техническа грешка – стойността на проекта е 

297 776.00 лева, а не 267 998.35 лева. Участието на Общината в проекта ще 

бъде в размер на 197 783.00 лева, а не както е записано в докладната – 

198 021.00 лева. Има промяна и в процента. Това е третият проект по 

„Красива България”, с който Общината иска да кандидатства. Този проект е 

подаван и друг път, но не е одобряван. Сега ще направим нов опит. Нашата 

комисия подкрепя докладната. Но аз имам един въпрос към Кмета на 

Общината. Общината разполага ли с такива средства за капиталови разходи? 

В разискванията по трета точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Бюджета за 2010 г. ще бъде готов през март месец. До тогава ще се знае 

кой проект е одобрен. Трите проекта са добри. Да се надяваме, че поне един 

от тях ще бъде одобрен. 

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Изключено е при одобрение на трите проекта Общината да задели 

1 000 000 лева по „Красива България”. 

След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

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

и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

във връзка с Докладна записка с вх. № 488 от 28.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 535 
 
 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 197 783.00 (сто деветдесет и 

седем хиляди седемстотин осемдесет и три лева), представляваща 66.42 % от 

общата стойност на проекта, който е в размер на 297 776.00 (двеста 

деветдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест лева), за демонтаж 
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на съществуващи хидроизолации, разбиване съществуващ бетон, кофраж 

греди, пояси и колони, изработка и монтаж армировка, полагане 

стоманобетон, топлоизолация с фибран, доставка и монтаж на PVC прозорци 

в сутерена и други дейности на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две 

могили, ул. „Пловдив” № 8, по проект “Красива България”. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 

за 2010 г. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 

разходването на средствата. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 491/28.09.2009 г., 

относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Калараш, Румъния. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Докладната записка е относно участие на Община Две могили в 

съвместен проект с Община Калараш. Проекта е амбициозен и би направил 

района около Две могили по-атрактивен. Предлагам да го подкрепим, като се 

надявам Община Калараш, като наш партньор да успее да прокара този 

проект. Комисията подкрепя докладната. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

В допълнение мога да кажа, че предвиждаме да изградим един малък 

дисниленд. Имаме възможност да работим с румънските общини. Проекта е 

изготвен изцяло от тях и 50 % от средствата ще бъдат вложени на наша 

територия. Мисля, че с този проект можем само да спечелим. 

След приключване разискванията по четвърта 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 Докладна записка с вх. № 491 от 28.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 536 
 

 1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като партньор в 

съвместен проект: „Създаване на ботаническа градина в град Калараш,  



 7 

Република Румъния, ботаническа градина и зоокът в град Две могили – добри  

решения за опазване на биоразнообразието и популяризиране на Дунавските 

екосистеми” по Програма ТГС България – Румъния 2007 – 2013година. 

  2. Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер на 2.18 % да бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 492/28.09.2009 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили с проект "Тематичен 

исторически парк-Орлова чука". 

По нея докладва:  

1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

 Този проект също е атрактивен и ако бъде реализиран пещерата 

„Орлова чука” ще стане още по-привлекателно място за туристи и хора, 

които посещават нашата Община. Затова можем да подкрепим и тази 

докладна. Докато една част от проектите са с икономическа част, този е с 

приходна част. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Кандидатстването по този проект е само на идейна фаза. До три месеца 

ще се събере комисия, която ще реши, дали да одобри проекта или не. Едва 

след това започва работата по проекта. Идеята ни е Общината да почисти 

пещерата, като тя добие своя естествен вид – да се махнат старите кабели, 

лампи, гипсови замазки и т.н. Успоредно с това да поставим восъчни фигури 

на пещерния човек, на пещерната мечка. 60 % от средствата ще бъдат за 

експонация и консервация и 40 % са за строителство.  

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Тази пещера е държавна собственост. Мисля, че няма да спечелим този 

проект, докато не изготвим Правилник за управление на пещерата „Орлова 

чука”. Трябва да бъдат привлечени научни работници и те да кажат къде 

какво трябва да се направи. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Както ви казах сега говорим за идеен проект. Като бъдем одобрени и 

започнем да работим по този проект, тогава ще потърсим помощта на 

научните работници. 

След приключване разискванията по пета 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 
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с Докладна записка с вх. № 492 от 28.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 537 
 

  1. Дава съгласието си Община Две могили да кандидатства с проект 

“Тематичен исторически парк – Орлова чука” по операция 3.1 “Подобряване 

на историческите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, приоритетна 

ос 3 “Устойчиво развитие на туризма” от оперативна програма „Регионално 

развитие”. 

  2. Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер на 15 %  да бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на общински съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

Такива не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четирдесет и второто (извънредно) 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

    

 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

             
 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


