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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 
 

№ 44 
 

Днес, 18 декември 2009 година, в 14.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна четиридесет и четвъртото, 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински 

съветника. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – кмет на 

Община Две могили, Кметове на Кметства от Община Две могили, Иваничка 

Банчева – представител на Областния управител на област Русе, граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, Кмета на Общината дойде днес в Общинския съвет и оттегли 

докладната си, която е записана под точка 11. По тази причина докладните, 

които са записани в дневния ред след тази точка, ще минат с един ред напред.  

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

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 Байчо Георгиев с вх. № 548/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2009 г. до 12.11.2009 г. 

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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2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 549/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през 2010 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 550/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за 2010 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 555/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Албена Кирчева Мехмедова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Дружба” № 10 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Ясмин Фикретова Мехмедова, родена на 10.11.2009 

г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 556/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Росица Иванова Георгиева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Александър Стамболийски” № 17 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Теодор Радославов Николаев, 

роден на 17.10.2009 г. 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 557/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната сметка  на 

бюджетната сметка. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 564/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 565/08.12.2009 г., 

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

населението на общината през 2010 г. 
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Докладва: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 566/08.12.2009 г., 

относно: Споразумения за сътрудничество между Община Две могили, 

Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеките 

при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и НЧ „Светлина” – 

село Чилнов. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 567/08.12.2009 

г., относно: Бракуване на отоплително – пламъчно тръбен котел „ГНВ 350”. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 569/08.12.2009 

г., относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна 

предназначението на пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за изграждане 

на помпени станции и съоръжения в имоти № 000213, № 000258 и № 000495 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на град Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 570/08.12.2009 

г., относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот 

№ 000270 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на град Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 571/09.12.2009 

г., относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2010 г. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 572/09.12.2009 

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

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 548/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2009 г. до 12.11.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Съгласно член 27, алинея 6 от Закона на местното самоуправление и 

местната администрация, Председателят на Общинския съвет е изготвил и 

внесъл за разглеждане отчет за  дейността на съвета, който се явява четвърти 

поред за мандата ни като общински съветници.  

С възприетия от него стил – с повече цифри и с по-малко думи, той 

показва нагледно как сме работили през това шестмесечие. 

Обобщил е информацията от първата и втората година. 

Това, което искам да отбележа е, че през този период, променихме 

начина на провеждане на заседанията си. Сега те протичат по-леко, по-

делово, без да се приказват общи приказки, или по-рядко, това се случва. На 

преден план беше изведена работата на постоянните комисии. Това 

съветниците го усетиха и започнаха по-задълбочено да се готвят, както за 

заседанията на комисиите, така и на общинския съвет.  

За периода проведохме 9 сесии, на които сме приели 123 решения. От 

тях само 2 са върнати за ново разглеждане.  

В отчета са посочени някои от по-съществените решения, касаещи 

различни сфери. 

Предоставена ни е и Справка за работата на постоянните комисии.  

Това което прави впечатление е, че някои от комисиите, като тази по 

„Бюджет и финанси”, нашата комисия по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция” и тази по „Здавеопазване и 

социална политика” са по-натоварени, за сметка на други, които почти не 

заседават – например тази комисия по „Проблемите на децата, младежта, 

спорта и туризма”.  

Може би трябва да помислим по въпроса за оптимизираме броя на 

комисиите си ! 

Отчетът, обаче не дава информация, колко от първоначално 

предложените решения от вносителите им, се изменят в хода на заседанията 

ни. По тази причина, предлагам в следващия отчет, Председателят на съвета 

да има това предвид и да направи такава справка. Защото не говори добре за 

администрацията, където работят специалистите в определени области, да не 

могат да формулират ясно и точно, в съответствие със законовите разпоредби 

проекта за решение. 
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В заключение, становището на комисията ни е да приемем 

предложения ни отчет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 27, ал. 6 във връзка с 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 

и Докладна записка с вх. № 548 от 01.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 563 
 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2009 г. до 12.11.2009 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2009 г. до 12.11.2009 г.  
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 549/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

За втора поредна година, Председателят на съвета ни предлага График 

за провеждане на редовните ни заседания през 2010 г. 

Това се прави с цел, както обществеността, така и ние като съветници и 

общинската администрация, по-добре да планираме работата си през 

годината. Графикът е съобразен с Правилника ни за работа, където сме 

записали, че провеждаме своите редовни заседания всеки трети работен 

петък от месеца.  

През настоящата седмица Правителството обяви 2 април и 7 май за 

почивни дни през следващата година. По тази причина предлагам да 

коригираме датите за редовните заседания през месеците април и май, а 

именно: вместо 16 април заседанието да се проведе на 23. А вместо 21 май – 

да проведем редовното заседание на 28. 
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Това налага да променим и крайните срокове за представяне на 

докладните за тези два месеца. 8 април и 13 май да бъдат заменени съответно 

с датите 15 април и 20 май. 

Във връзка с публикуването в Държавен вестник брой 99 от дата 

15.12.2009 г. на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 

г. и срокът, в който следва да приемем бюджета за 2010 г. на Община Две 

могили, предлагал редовното заседание през месец януари 2010 г. да го 

проведем на 29.01.2010 г., вместо на 22 януари. Така ще дадем възможност на 

общинската администрация да подготви бюджета на Общината и организира 

неговото публично обсъждане. От тук крайният срок за представяне на 

докладните за месец януари, вместо 14 да стане 21 януари. 

Предлагам да приемем предложеното ни решение с тези три промени, 

които предложих.  

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка от дневния ред, 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 във връзка с чл. 56, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 549 от 01.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 564 
 

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2010 година, както следва: 
 

№ Дата на  

редовното заседание 

Краен срок за представяне  

на Докладните включително 

1. 29.01.2010 година 21.01.2010 година 

2. 19.02.2010 година 11.02.2010 година 

3. 19.03.2010 година 11.03.2010 година 

4. 23.04.2010 година 15.04.2010 година 

5. 28.05.2010 година 20.05.2010 година 

6. 18.06.2010 година 10.06.2010 година 

7. 16.07.2010 година 08.07.2010 година 

8. 20.08.2010 година 12.08.2010 година 

9. 17.09.2010 година 09.09.2010 година 

10. 15.10.2010 година 07.10.2010 година 

11. 19.11.2010 година 11.11.2010 година 

12. 17.12.2010 година 09.12.2010 година 
 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, 

може да се прави от неговия Председател, ако са налице важни обстоятелства 

– лоши метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и 

други, които не се определят изрично. 
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3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от 

Общинската администрация с настоящото решение. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 550/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за 2010 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

През миналата година имахме приет също такъв График.  

Сега, този който ни се предлага, сравнен с предишния е по-подробен и 

с по-голям обхват. Според този График се предвижда да бъдат внесени за 

разглеждане информации за дейността на Кметовете на Кметства, 

Читалищните настоятелства, Директорите на училища и градини, 

пенсионерски клубове.  

Това е хубаво, но следва да се обърне внимание на лицата, които ще ги 

подготвят. През настоящата година имаше информации, които бяха малко 

„постни”. Но като за първи път, бяхме положително настроени към хората, 

които са ги подготвили. 

През тази година, обаче е редно да повишим критериите си при 

анализиране на предложените ни информации.   

Аз и комисията ни подкрепяме докладната и решението което ни се 

предлага да приемем.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Господин Донев, през седмицата с Вас разговаряхме за възможността 

Професионалната гимназия по селско стопанство, на която сте Директор,  

също да представи информация за резултатите от дейността си през 

настоящата учебна година и проблемите, които стоят пред училището през 

следващата. Училището е държавно, така, че не сте длъжен да се съгласявате. 

Но то е на територията на нашата община и е уместно общинските съветници 

да бъдат информирани за проблемите, които има училището и ако имаме 

възможност – да помогнем. Така, че бих искал да чуя вашето решение – да 

допълним ли проекта за решение с още една информация – тази за  

Професионалната гимназия по селско стопанство. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Потвърждавам намерението си, през месец юли 2010 г. да представя 

информация за резултатите от дейността на нашето училище през годината и 

проблемите, които стоят за решаване занапред. 
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3. Красимир Кунев – Общински съветник: 

След като господин Донев е съгласен, да се допълни решението с тази 

информация, която да ни бъде представена през месец юли 2010 г. Освен 

това, да се коригират в решението датите, на които ще се проведат редовните 

сесии на съвета през месеците януари, април и май. 

След приключване разискванията по трета точка от дневния ред, 

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 във връзка с чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 550 от 

01.12.2009 г.,прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 565 
 

1. Приема График за 2010 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили, както следва: 
 

№ Месец Изготвяне и представяне на промените по 

ЗМДТ, отчетите и информациите на 

редовните заседания на Общински съвет 

– Две могили през 2010 година 

Отговаря 

1. 29.01.2010 г. 1. Отчет за дейността на Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в Община 

Две могили през 2009 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за второто полугодие на 

2009 г. 

Кмет на 

община 

  3. Информация относно работата на 

общинската администрация по 

административното обслужване на 

физическите и юридическите лица през 2009 

г. 

Кмет на 

община 

  4. Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на Община Две 

могили през 2009 г. 

Кмет на 

община 

  5. Информация за дейността на Читалището 

в град Две могили през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  6. Информация за дейността на Кметския 

наместник на село Пепелина през 

последната година и проблемите, които той 

среща при изпълнение на задълженията си 

Кметски 

наместник 

  7. Информация за дейността на Кмет на 
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специализираното звено КООРС в Община 

Две могили през 2009 г. и насоки за работа 

през 2010 г. 

община 

    

2. 19.02.2010 г. 1. Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове и състоянието на общинския дълг 

за 2009 г. в Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Приемане бюджета на Община Две 

могили за 2010 г. 

Кмет на 

община 

  3. Информация за спазването на 

транспортната схема в Община Две могили 

през 2009 г. 

 

  4. Приемане на годишна Програма за 

управление и разпореждане с имотите – 

Общинска собственост. 

Кмет на 

община 

  5. Приемане на Информация за дейността на 

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за второто полугодие на 2009 г. 

Албена 

Томова 

  6. Информация за дейността на Читалището 

в село Батишница през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  7. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Батишница през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

3. 19.03.2010 г. 1. Отчет за състоянието на обществения ред 

и противодействие на престъпността на 

територията на Община Две могили през 

2009 година. 

Н-к РПУ – 

Две могили 

  2. Отчет за 2009 г., относно изпълнение на 

Общинската стратегия и Програма за 

опазване на околната среда и Общинската 

програма за управление на отпадъците, като 

част от нея. 

Кмет на 

община 

  3. Приемане на Информация за дейността на 

ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили през второто полугодие на 2009 г. и 

на Годишния финансов отчет за 2009 г.  

Александър 

Иванов 

  4. Информация за дейността на Читалището 

в село Бъзовец през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  5. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Бъзовец през последната 

година и проблемите, които той среща при 

Кмет на 

Кметство 
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изпълнение на задълженията си. 
    

4. 23.04.2010 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за интеграция на малцинствата в 

Община Две могили през 2009 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни в Община Две могили през 

2009 г. 

Кмет на 

община 

  3. Информация за дейността на Читалището 

в село Чилнов през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  4. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Чилнов през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

5. 28.05.2010 г. 1. Информация за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност футболен клуб 

„Две могили” за сезон 2009 – 2010 г. 

О. Георгиев 

  2. Информация за резултатите от участието 

на Община Две могили в Проекти по 

различните оперативни програми. 

Кмет на 

община 

  3. Информация за резултатите от дейността 

в ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили 

през учебната 2009-2010 г. и проблемите, 

които стоят пред него за учебната 2010-211 

г. 

Директор 

ОДК 

  4. Информация за дейността на Читалището 

в село Помен през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  5. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Помен през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

6. 18.06.2010 г. 1. Отчет за дейността на съвета и на 

неговите комисии. 

Председател 

Общ. съвет 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за закрила на детето 2008 – 2013 

година в Община Две могили. 

Кмет на 

община 

  3. Информация за резултатите от дейността 

в ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 

могили през учебната 2009-2010 г. и 

проблемите, които стоят пред нея за 

учебната 2010-211 г. 

Директор на 

ЦДГ 
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  4. Информация за резултатите от дейността 

в ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през 

учебната 2009-2010 г. и проблемите, които 

стоят пред нея за учебната 2010-211 г. 

Директор на 

ЦДГ 

  5. Информация за дейността на Читалището 

в село Баниска през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  6. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Баниска през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

7. 16.07.2010 г. 1. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за първото шестмесечие 

на 2009 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на 

Община Две могили за периода юли 2009 – 

юни 2010 г. 

Обществен 

посредник 

  3. Информация за извършените проверки в 

Община Две могили по Закона за защита на 

потребителите за периода юли 2009 – юни  

2010 г.  

Кмет на 

община 

  4. Информация за дейността на финансовия 

контрольор в Община Две могили за 

периода юли 2009 – юни  2010 г. 

Кмет на 

община 

  5. Информация за състоянието на 

образованието в общинските училища, 

детските заведения и ОДК в Община Две 

могили за учебната 2009/2010 г. 

Кмет на 

община 

  6. Информация за резултатите от дейността 

в СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 

могили през учебната 2009-2010 г. и 

проблемите, които стоят пред него за 

учебната 2010-211 г. 

Директор на 

училище 

  7. Информация за резултатите от дейността 

в ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 

учебната 2009-2010 г. и проблемите, които 

стоят пред него за учебната 2010-211 г. 

Директор на 

училище 

  8. Информация за резултатите от дейността 

в ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 

през учебната 2009-2010 г. и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2010-211 г. 

Директор на 

училище 

  9. Информация за дейността на Читалището 

в село Могилино през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 
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  10. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Могилино през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

8. 20.08.2010 г. 1. Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове и състоянието на общинския дълг 

за първото шестмесечие на 2009 г. в Община 

Две могили. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската  

Програмата за установяване на контрола 

върху кучешката популация на територията 

на Община Две могили, област Русе. 

Кмет на 

община 

  3. Приемане на Информация за дейността на 

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за първото полугодие на 2010 г. 

Албена 

Томова 

  4. Приемане на Информация за дейността на 

ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили през първото полугодие на 2010 г.  

Александър 

Иванов 

  5. Информация за дейността на Читалището 

в село Острица през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  6. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Острица през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

9. 17.09.2010 г. 1. Информация за състоянието и дейността 

на самодейните състави в Община Две 

могили. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за управление на Община Две 

могили в период 2007 – 2011 г. 

Кмет на 

община 

  3. Информация за дейността на Читалището 

в село Кацелово през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  4. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Кацелово през последната 

година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

10. 15.10.2010 г. 1. Информация за състоянието на 

общинския поземлен и горски фонд в 

Община Две могили в  периода от октомври 

2009 – септември 2010 г. 

Кмет на 

община 
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  2. Информация за дейността на Читалището 

в село Каран Върбовка през последната 

година и насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  3. Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Каран Върбовка през 

последната година и проблемите, които той 

среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 

Кметство 

    

11. 19.11.2010 г. 1. Информация за състоянието, 

обезпечеността от индивидуални средства за 

защита и готовността на Постоянната 

общинска комисия за защита на населението 

от бедствия, аварии и катастрофи в Община 

Две могили. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност „Обединен 

спортен клуб по тенис на маса, плуване, 

бадмингтон, петанка – Две могили”. 

Ю. 

Йорданова 

  3. Информация за дейността на Читалището 

в село Широково през последната година и 

насоки за работа занапред. 

Председател 

на настоя-

телството 

  4. Информация за дейността на Кметския 

наместник на село Широково през 

последната година и проблемите, които той 

среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 

наместник 

    

12. 17.12.2010 г. 1. Определяне размера на местните данъци 

за 2011 г. 

Кмет на 

община 

  2. Определяне на местните такси и цени на 

услуги за 2011 г.  

Кмет на 

община 

  3. Определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2011 г. 

Кмет на 

община 

  4. Отчет за дейността на съвета и на 

неговите комисии. 

Председател 

Общ. съвет  

  5. Информация за дейността на 

Пенсионерски клуб „Мъдрост” в град Две 

могили през последната година и насоки за 

работа през 2011 г. 

Председател 

на клуб 

  6. Информация за дейността на Клуба на 

инвалида „Смелост” в град Две могили през 

последната година и насоки за работа през 

2011 г. 

Председател 

на клуб 

 

 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани 

за разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 



 

 14 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от 

Общинската администрация с настоящото решение и организира неговото 

изпълнение. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 555/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Албена Кирчева Мехмедова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Дружба” № 10 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Ясмин Фикретова Мехмедова, родена на 10.11.2009 

г. 

 По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”:  

Албена Кирчева Мехмедова е подала заявление за отпускане на 

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. Представила е 

всички изискуеми по Наредба № 10 документи. От тях се вижда, че бащата 

на детето е с адресна регистрация извън нашата Община. По тази причина 

Комисията по „Здравеопазване и социална политика”, счита че заявлението 

следва да бъде уважено при спазване на чл. 3, ал. 2 от Наредбата, който 

предвижда помощта да е в размер на 50 % от определените в чл. 5 размери, 

ако един от съпрузите или съжителстващи лица няма постоянен адрес на 

територията на Община Две могили. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси”, като се съобрази с чл. 3, ал. 2 на 

Наредба № 10 и обстоятелството, че детето е първо в семейството на Албена 

и Фикрет Мехмедови, счита че следва да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 75 лева. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, 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 Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 

/23.01.2009 година и Докладна записка с вх. № 555 от 08.12.2009 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 566 
 

1. Отпуска на Албена Кирчева Мехмедова с ЕГН 7409155356, живееща 

в град Две могили,  община Две могили, област Русе, на улица „Дружба” № 

10 еднократна финансова помощ в размер на 75 (седемдесет и пет) лева за 

раждане на първо дете – Ясмин Фикретова Мехмедова, родена на 10.11.2009 

г., тъй като бащата Фикрет Османов Мехмедов с ЕГН 6709085406 има 

постоянен и настоящ адрес в село Ботров, община Бяла, област Русе, на 

улица “Христо Ботев” № 1.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 556/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Росица Иванова Георгиева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Александър Стамболийски” № 17 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Теодор Радославов Николаев, 

роден на 17.10.2009 г. 

 По нея докладва: 

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

политика”: 

Росица Георгиева от град Две могили е подала също така заявление за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

Нейният случай е идентичен с този на Албена Мехмедова – бащата на детето 

има постоянен и настоящ адрес в град Русе. Становището на Комисията по 

„Здравеопазване и социална политика” е да се уважи при спазване на 

разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 10. 

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

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Росица 

Иванова Георгиева да се отпусне еднократна помощ в размер на 75 лева. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинския 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 
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с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година и Докладна записка 

с вх. № 556 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 567 
 

1. Отпуска на Росица Иванова Георгиева с ЕГН 7712265391, живееща в 

град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Александър 

Стамболийски” № 17 еднократна финансова помощ в размер на 75 

(седемдесет и пет) лева за раждане на първо дете – Теодор Радославов 

Николаев, роден на 17.10.2009 г., тъй като бащата Радослав Николаев 

Димитров с ЕГН 7907315366 има постоянен и настоящ адрес в град Русе, 

община Русе, област Русе, на улица “Бачо Киро” № 14.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 557/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната сметка  на 

бюджетната сметка. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Община Две могили има сключени договори за предоставяне на 

финансова помощ по оперативни програми „Околна среда”, 

„Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси” и 

„Програмата за развитие на селските райони”. В условията по тези договори 

е предвидено условието Общината да удостовери извършването на разходите 

по проектите пред управляващите органи на програмите. Едва тогава ще 

бъдат отпуснати средствата по тях. През настоящата година Община Две 

могили се ангажира с реализирането на редица проекти, в които изискваха 

определен процент съфинансиране от наша страна. Това затруднява 

общинския бюджет. Това налага да се ползва временен безлихвен заем от 

набирателната сметка на Общината. В този дух е и наше по-рано взето 

Решение № 502. Предвид изложеното Комисията по „Бюджет и финанси” 

дава съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем от 

набирателната сметка на бюджетната сметка в размер на 60 000 лева и краен 

срок за погасяване 31.11.2010 г. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет и Докладна 

записка вх. № 557 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 568 
 

1. Дава съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем на 

бюджета през 2010 г. в размер до 60 000 (шестдесет хиляди) лева от 

набирателната сметка на Общината.  

Срокът за погасяване на временния безлихвен заем е до 30.11.2010 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 564/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка. 

По нея докладва: 

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

Тази докладна касае реализирането на проект „Независимост и достоен 

живот за възрастни хора и деца с увреждания и самотно живеещи стари хора 

от Община Две могили”, чрез предоставяне на услугите „Домашен 

помощник” и „Социален асистент”, по който Община Две могили е страна.  

Проектът стартира на 01.10.2009 г. и е със срок 1 година. Общата сума 

на допустимите разходи за изпълнението му възлиза на 96 925.63 лева, от 

която безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 93 661.63 лева. 

По него сме длъжни да удостоверим извършените разходи, за да ни 

бъде възстановена изразходваната сума.  В този смисъл сме приели по-рано 

решение № 495 от 18.09.2009 г. 

Проектът е със социална насоченост. Нашата Комисия подкрепя 

предложения ни проект за решение, като приканвам и останалите съветници 

да го подкрепят. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

И в тази и в предходната Докладна записка става въпрос за 

прехвърляне на средства от една сметка на друга на Общината за 

реализирането на даден проект. Общината участва в много такива проекти. 

Изпитваме трудности за реализирането им, тъй като всички са с 

дофинансиране от наша страна. През 2010 г. почти всички програми ще 

бъдат с дофинансиране от Общината. Истината е, че източниците на 



 

 18 

финансиране намаляха и ще се наложи или да се откажем от някои програми, 

или да теглим заеми от банки с по-дълъг срок на погасяване. 

Действително, стойността на този проект е 96 000 лева. Лошото е, че 

желаещите да бъдат социални асистенти са много, а местата са само 33. И 

това, все пак, вместо да бъде оценено от хората подобаващо, получаваме 

повече негативи. В други общини, не работят по тази програма и няма хора, 

които да са недоволни. При нас – тези на които им е отказано, а те са близо 

100 човека, ни се сърдят. Хората негодуват защо някой друг, а не – те, са 

одобрени по тази програма. Но кой ще участва по нея не решаваме ние – 

Общината, а Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили. 

2. Петър Петров – Общински съветник: 

От проектите не трябва да се отказваме, защото те са до 2013 г. Ако 

трябва – да се тегли заем от банките, но проектите си трябва да ги 

реализираме. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Днес имахме съвещание на Управителния съвет на Сдружението, което 

следва да изгради Регионалното депо край град Бяла. С колегите кметове 

разговяряхме и по други въпроси. Например те споделиха, че трябва да 

вдигат такса „Битови отпадъци”, но се притесняват от реакциите на 

съгражданите си. Средствата които събират за сметопочистване са им 

недостатъчни, но сега те мислят как да дадат на служителите си 13 – та 

заплата. Аз нямам такова намерение. Всички свободни пари ние влагаме за 

реализирането на проектите си, по които кандидатстваме. И мисля, че това е 

правилно. По-важно е да се правят инвестиции в Общината, които ще 

променят нейния облик 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

3, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с точка 20 от Раздел ІV. Получаване и 

усвояване на средства чрез трансфер по банкова извънбюджетна сметка 

7443 от Указания на Министерството на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., относно: Редът и 

начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд 

от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, 

на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд 

„Земеделие” и тяхното отчитане, Договор № 75 от 26.06.2009 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” и Докладна записка с вх. № 

564 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 569 
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1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

Общината в извънбюджетна сметка BG2BUIB71143229000101 при СИБАНК 

Русе, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект 

„Независимост и достоен живот за възрастни и деца с увреждания и самотно 

живеещи стари хора от община Две могили, чрез предоставяне на услугите 

„Социален асистент” и „Домашен помощник”, в размер на 20 000 (двадесет 

хиляди) лева, като временен безлихвен заем. 

2. След одобрение на разходите от Министерството на труда и 

социалната политика тези средства да бъдат възстановени във вид на 

финансова помощ. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 565/08.12.2009 г., 

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

населението на общината през 2010 г. 

По нея докладва: 

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

опазване на околната среда”: 

С решение № 491 от 21.08.2009 г. дадохме съгласие да се извърши сеч 

и добив на дървесина в 10 поземлени имота с начин на трайно ползване 

„Гора в земеделски гори” в землищата на град Две могили и село Пепелина. 

Поради реорганизацията в Държавно горско стопанство в град Бяла и 

промяната в обслужващата фирма при общинската служба по „Земеделие” 

град Две могили, решението не бе приведено в изпълнение.  

С настоящата докладна ни се предлага да отменим това свое решение, 

като приемем ново, което към десетте поземлени имота се прибавят още два, 

които се намират в землището на село Могилино. Новият момент в 

предложеното ни решение, е че ползването на дървесината ни се предлага да 

се осъществи, чрез възлагане на добива. Това ще рече да се проведе търг и 

този, който предложи най-висока цена да извърши тази сеч. 

В решението се говори само за възлагане на добива, но не и за 

продажбата на добитата дървесина. Затова би следвало на един по-късен етап 

да ни се предложи за гласуване друг проект за решение. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Искам само да кажа, че поради административните реформи ние не 

можахме да си свършим работата, затова ви предлагам да вземем решението 

сега, а от месец януари 2010 г. – да започнем неговото изпълнение.  

След приключване на разискванията по осма точка от дневния 

ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 53, ал. 

4, във връзка с ал. 2, т. 2, пр. 1 от Закона за горите, чл. 80, ал. 8, във 

връзка с ал. 2, т. 2, пр. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите 

във връзка с чл. 89 и чл. 90 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 и Докладна записка с вх. 

№ 565 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 570 
 

1. Отменя свое Решение № 491 взето на заседание на Общински съвет І 

Две могили с Протокол № 38/21.08.2009 г. 

2. Дава съгласие да се извърши ползване – сеч и добив на дървесина 

през 2010 г. в следните общински имоти : 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3.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 

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

Община Две могили. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 
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2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. 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 село 

Могилино, Община Две могили. 

 2.11. 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 

село Могилино, Община Две могили. 

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

осъществи чрез възлагане на добива. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 566/08.12.2009 г., 

относно: Споразумения за сътрудничество между Община Две могили, 

Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеките 

при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и НЧ „Светлина” – 

село Чилнов. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Предлага ни се да одобрим Споразумение за сътрудничество между 

Община Две могили, Министерството на културата, Програмата на ООН за 

развитие и Библиотеките при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две 

могили и НЧ „Светлина” – село Чилнов. От това Споразумение, Общината не 

губи нищо, а напротив – тези две читалища ще получат подкрепа, техника, 

която ще е от полза и за самите населени места. Комисията подкрепя 

предложението, но счита че  решението трябва да добие следния вид:  

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

местно ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – 

място за достъп до информация и комуникация за всеки“. 
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 2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по 

програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, упълномощава 

Кмета на Общината да подпише от името на Общината съответните 

споразумения за сътрудничество (Приложение № 1) между Община Две 

могили, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и 

следните библиотеки при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и 

НЧ „Светлина” – село Чилнов. 

4. Задължава Кмета на Общината да информира периодично 

Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на 

Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” към Общински съвет – Две могили. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Искам да попитам Кмета на Общината на какъв принцип са избрани 

точно тези две библиотеки? 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Всяка Община има отпуснати бройки Читалища. Избрали сме 

Читалището в село Чилнов, защото то е по-активно по отношение на 

дейностите, които се извършват. За Читалището в град Две могили, мисля, че 

е обяснимо. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния 

ред, 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 организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с Проект № 00071115 - 

Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки” и Докладна записка с вх. № 566 от 08.12.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 571 
 

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

местно ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – 

място за достъп до информация и комуникация за всеки“. 

 2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по 

програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, упълномощава 

Кмета на Общината да подпише от името на Общината съответните 

споразумения за сътрудничество (Приложение № 1) между Община Две 

могили, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и 
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следните библиотеки при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и 

НЧ „Светлина” – село Чилнов. 

4. Задължава Кмета на Общината да информира периодично 

Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на 

Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” към Общински съвет – Две могили. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 567/08.12.2009 г., 

относно: Бракуване на отоплително – пламъчно тръбен котел „ГНВ 350”. 

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

В старата Детска градина в град Две могили, където по-рано се 

помещаваше Детската ясла от години стои неизправен този отоплителен 

котел. Той не подлежи на ремонт. По тази причина се предлага да бъде 

бракуван. Комисия от общинска администрация е удостоверила неговата 

негодност. Сега, когато предстои разкриването на „Центъра за настаняване от 

семеен тип” той пречи на неговото функциониране. Затова даваме съгласието 

си този котел да бъде бракуван, а в последствие нарязан и изнесин на 

вторични суровини.  

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Съвместно с УНИЦЕФ извършваме ремонта на сградата на бившата 

детска градина, където ще бъде „Центъра за настаняване от семеен тип”. 

Ремонта е завършен, но останаха само да се монтират асансьорът и котлите, 

които ще захранват цялата сграда с отопление. Налага се да бъде бракуван 

стария котел, защото трябва да се освободи място за новия. Стойността на 

този проект за изграждането на Центъра е 370 000 лева и Общината не 

участва с финансов ресурс. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния 

ред, 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, чл. 3 

ал. 2, т. 2 от Правилника за огранизацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 22 ал. 1 от Закона за счетоводството и 

Докладна записка с вх. № 567 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 572 



 

 24 

 

 1. Дава съгласието си след провеждане на инвентаризация на 

имуществото на „Детска градина” град Две могили, да бъде бракуван 

Отоплително-пламъчно тръбен котел „ГНВ 350” със заводски № 80436/1989г. 

 2. След бракуване, котелът да бъде нарязан, изнесен на вторични 

суровини , а получените пари да бъдат преведени по сметка на Община Две 

могили BG 25BUIB71148429000200, вид плащане: 447000.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 569/08.12.2009 г., 

относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна 

предназначението на пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за изграждане 

на помпени станции и съоръжения в имоти № 000213, № 000258 и № 000495 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на град Две могили. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията разгледа въпросната докладна. Става въпрос за даване на 

предварително съгласие за промяна на предназначението на пасища мери, 

върху част от които ще бъдат изградени определени съоръжения към 

Пречиствателната станция в град Две могили. За да се извърши промяната в 

предназначението на тази земя, е необходимо да се проведе общо събрание 

на населението по реда на глава четвърта от Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, за което да се 

състави протокол. Такъв ни е представен. Според нас няма законова пречка 

да не подкрепим предложеното ни решение. Искам само да напомня, че 

решението за изразяване на предварително съгласие за промяна 

предназначението на пасищата и мерите, подробно описани в докладната, 

следва да се приеме с мнозинство три четвърти от общия ни брой 

съветниците.  

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Става въпрос за изграждането на Пречиствателната станция и 

необходимите към нея съоръжения. Това ще бъде най-големият проект, ако 

успеем да го реализираме. Техническата му документация, следва бъде 

готова до месец март 2010 г. Следват преговори с Министреството за 

изпълнението му, което ще отнеме близо 30 месеца. Така, че се надявам към 

края на мандата ни, да започнем същинската работа по проекта. 
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След приключване разискванията по единадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, 

ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 25, ал. 5 във връзка с 

ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и Докладна записка с вх. № 569 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 573 
 

 1. Дава предварително съгласието за промяна на предназначението на 

пасищата и мерите по чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, както следва в: 

1.1. Имот № 000213 (двеста и тринадесет) с площ от 42.698 

(четиридесет и два декара шестстотин деветдесет и осем квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, съгласно Акт № 1362 от 12.01.2009 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Главна помпена станция 

върху площ от 0.416 (нула декара четиристотин и шестнадесет квадратни 

метра), като се осигури транспортен достъп до нея. 

1.2. Имот № 000258 (двеста петдесет и осем) с площ от 69.610 

(шестдесет и девет декара шестстотин и десет квадратни метра) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили, съгласно Акт № 1072/246 актуализация от 12.07.2008 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Помпена станция № 1 

върху площ от 0.187 (нула декара сто осемдесет и седем квадратни метра), 

като се осигури транспортен достъп до нея. 

1.3. Имот № 000495 (четиристотин деветдесет и пет) с площ от 39.736 

(тридесет и девет декара седемстотин тридесет и шест квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, съгласно Акт № 1566 от 20.03.2009 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Помпена шахта № 2 върху 

площ от 0.091 (нула декара деветдесет и един квадратни метра). 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

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

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 570/08.12.2009 г., 

относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 

000270 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на град Две могили. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Тази докладна записка е тясно свързана с проекта за канализация на 

град Две могили. Тук, обаче не се налага да изразяваме предварително 

съгласие, защото имотът върху който ще бъде изградена помпената шахта № 

3 е частна общинска собственост. Проектът за канализация, както 

нееднократно сме отбелязвали е важен за нас и нашата Комисия предлага да 

го подкрепим предложения ни проект за решение.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 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 

във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Докладна 

записка с вх. № 570 от 08.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 574 
 

1. Дава съгласие в имот № 000270 (двеста и седемдесет) с площ от 

195.509 (сто деветдесет и пет декара петстотин и девет квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, съгласно Акт № 1398 от 12.02.2009 г. за частна  общинска 

собственост, да бъде изградена Помпена шахта № 3 с площ от 0.091 (нула 

декара деветдесет и един квадратни метра). 

 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 571/09.12.2009 г., 

относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2010 г. 

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

Представена ни е справка за разходите, които ще се извършат за 

сметосъбиране и сметоизвозване за 2010 г. Общо необходимите разходи за 

годината са 326 000 лева. Трябва да се преведат и средства на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008” град Бяла. Бих 

искал , администрацията за следващата сесия да подготви и да представи 

справка, от която да е видно, какви са приходите от такса „Битови отпадъци” 

през 2009 г. и какви разходи сме извършили по сметосъбирането, 

сметоизвозването, обезвреждането на отпадъците и поддържането на местата 

за обществено ползване, за да можем да обясним на гражданите, къде отиват 

парите им. 

В разискванията по тринадесета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Какви ще бъдат промилите през 2010 г. Тук не е отбелязано. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Данъчната реформа, която направихме през 2008 г. приключи. Няма да 

правим повече промени в местните данъци и такси нито тази година, нито 

следващата. Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване през 2007 г. бяха 

168 000 лева, а през 2008 г. – 167 000 лева. За 2009 г. – сумата е 213 000 лева. 

Разликата от тези близо 50 000 лева, идва оттам, че през 2007 – 2008 г.  

нямаше толкова контейнери, колкото има сега. Преди имахме 380 контейнера 

– сега са 800 броя. Допълнително предоставихме кофи на всяко домакинство. 

През миналата година имахме 168 000 лева събрани от такса „Смет”. Тази 

година приходите са 284 000 лева, което представлява 90 % събираемост на 

таксата в Общината.  За 2009 г. на общинската фирма са платени 111 440 лева 

за сметосъбиране и 20 000 лв. за поддържането на депата. Средствата не са 

много, но мисля че хигиената в града е доста добра. 

Сметта, която се събира в Община се изхвърля на сметището в Две 

могили. Ако ни задължат да го изхвърляме в депото в Бяла или Русе, 

разходите ни ще се увеличат. 

Работим и по изграждането на Регионалното депо край Бяла. Там също 

ще са необходими средства.   

Трябва да предвидим и средства за връщането на дълга, за които имаме 

двегодишен гратисен срок.  

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал., т. 12 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11, ал. 3 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите, предоставени на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили и  Докладна записка с вх. № 571 от 

09.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 



 

 28 

№ 575 
 

1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 

обществено ползване за 2010 г., както следва: 
 

№  

Населени 

места 

Общо 

разходи 

за 

чистота 

Разходи в това число 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Обезвреждане  

на отпадъци 

в депа и др. 

Поддържане 

на места за 

общ.ползване 

1. Две могили 158 588 95 645 28 800 34 143 

2. Батишница 14 414 7 885  6 529 

3. Бъзовец 15 853 8 629  7 224 

4. Чилнов 16 134 8 800  7 334 

5. Баниска 22 846 11 722  11 124 

6. Помен 12 561 6 397  6 164 

7. Могилино 13 113 6 397  6 716 

8. Кацелово 20 356 11 190  9 166 

9. Каран Върбовка 15 672 9 118  6 554 

10. Острица 14 986 9 118  5 868 

11. Широково 3 668 3 518  150 

12. Пепелина 3 721 3 571  150 

13. Рег.сдружение 

за управление 

на отпадъци 

14 300  14 300  

 Всичко: 326 212 181 990 43 100 101 122 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 572/09.12.2009 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

Тази актуализация ще бъде последната за тази година. Прави 

впечатление, че някои капиталови разходи предвидени за едно, са 

пренасочени за друг. Видно е, че не може да се извършват всички планирани 

разходи, а за други се налага дофинансиране. Така например от заложените 

средства в бюджета за реконструкция на сградата на Общината са отклонени 

10 000 лева за ремонт на кметството село Баниска. Другите суми, които са 

променили преднадзаначението си са в по-малък размер, като има 

определени заложени разходи, които не са извършени. Така или инъче, 

предлагам да приемем предложеното ни решение в докладната. 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 



 

 29 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Много малко неща не сме направили. За тази година имаме около 

3 000 000 лв. привлечени инвестиции. Имаме обоче и около 140 000 лв. 

разходи за разработени проекти, които не са разплатени. Загубихме 35 000 

лв. за Могилино, тъй като не можахме да реализираме втория проект там. 

Двете училища в Общината имат средства за ремонти работи в тях, но са 

пасивни. В същото време в Баниска направихме столова, където след Нова 

година, децата ще могат да се хранят. Но каква е точната цифра на 

неразплатените разходи, ще посоча по-точно в отчета си, който ще направя 

пред вас през месец февруари 2010 г. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 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 и  Докладна записка с вх. № 

573 от 09.12.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 576 
 

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., съгласно Приложение № 1. 

Приложение 1 
План на капиталовите разходи, 

финансирани с целева субсидия от централния бюджет 

и собствени средства на община Две могили за 2009 г. (актуален към 30.11.2009 г.) 
 

 

 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на обекта 

или позиция 

Било 

 

В т.ч. Става Става В т.ч. 

 

Субси- 

дия РБ 

Собст- 

вени 

сред-

ства 

Субси- 

дия РБ 

Собст- 

вени 

сред-ства 

2 3   3   

Всичко капиталови 

разходи 

1297 918 424 300 873618 1351857 424 300 927557 

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

Собствени средства 

(Уницеф, ПУДООС) 

873 618  873618 927 557  927557 

5100 Основен ремонт на 

дълготрайни 

материални активи 

731 584 347 835 383749 782 447 349 505 432942 

Функция 01 „Общи 

държавни служби” 

65 965 35 835 30 130 55 921 38 210 17 711 

Реконструкция общинска 

административна сграда 

39 965 35 835 4 130 29 853 28 210 1 643 

Ремонт администр.сграда 

кметство с.Баниска 

26 000  26 000 26 068 10 000 16 068 
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Функция 03 

Образование 

22 309  22 309 22 019  22 019 

Ремонт ОУ Баниска  22 309  22 309 15 809  15 809 

Ремонт глидери СОУ Две 

могили 

   6 210  6 210 

Функция 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 

334 310 140 000 194310 452 194 139 400 285794 

Преустройство Дом 2 в 

Могилино в Защитено 

жилище за възрастни с 

увреждания-ППР,СН 

33 000 30 000 3 000 34 511 29 400 5 111 

Преустройство Дом 1 в 

Могилино в Дом за 

възрастни хора с 

деменция 

ППР и СН 

Възстановени КР от МФ 

по проекта “Кр.Б-я” 

14 210 

 

 

 

20 000 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

14 210 

 

 

 

20000 

14 210 

 

 

 

14400 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

14 210 

 

 

 

14 400 

Дом за възрастни хора 

с.Острица 

15 000  15 000    

Център за настаняване от 

семеен тип /старата  

сграда  на ЦДГ Две 

могили/ УНИЦЕФ 

142 100  142100 252 073  252073 

Функция 06 

Жилищностроит.благоу

стр.комун.стоп. и 

опазване на окол. среда. 

48 000  48 000 23 040  23 040 

Поставяне бордюри ул. 

„Д.Дебелянов” с.Помен 

5 000  5 000    

Ремонт чешма с.Бъзовец 3 000  3 000    

Изграждане инфраструк- 

тура по Мярка 322 в Моги- 

лино, Помен, Баниска, 

Бъзовец и Батишница 

20 000  20 000 11 520  11 520 

Изграждане инфраструк-

структура по Мярка 322 в 

Кацелово, Каран Върбов-

ка, Острица, Чилнов и 

Широково 

20 000  20 000 11 520  11 520 

Функция 07 „Почивно 

дело,култура и 

религиозни дейности” 

82 000 15 000 67 000 77 378 15 000 62 378 

Възстановяване ограда на 

гробищен парк Две 

могили 

22 000  22 000 19 926  19 926 

Изграждане на спортен 

комплекс в кв. 47  гр. Две 

могили ППР 

6000  6000    

Ремонт летен театър 

гр.Две могили 

54 000 15 000 39 000 57 452 15 000 42 452 

       

Функция 08 179 000 157 000 22 000 178 895 156 895 22 000 
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”Икономически 

дейности и услуги” 

Проект „Биоразнообразие 

- къщата на прилепите” 

3 000 3 000  3 000 3 000  

Оборудване посетителски 

център пещера „Орлова 

чука” 

17 000  17 000 17 000  17 000 

Ремонт път TGV 1137 от 

км 17 до км 25 

(Могилино-Баниска) 

60 033 60 033  59 928 59 928  

Ремонт път RSE 3038 (път 

ІІІ-5001 с.Пепелина) от км 

0 до км 1+400 

93 967 93 967  93 967 93 967  

Изграждане туристическа 

инфраструктура пещера 

„Орлова чука” 

5 000  5 000 5 000  5 000 

5200 Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 

534 904 45 035 489869 537 180 43 365 493815 

Функция 01 „Общи 

държавни служби” 

20 077 5 035 15 042 15 523  15 523 

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 видеонаблю-

дение – кметство с.Помен 

1 100  1 100 1 100  1 100 

Система за видеонаблю-

дение в административна 

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 озвучаване на 

заседателна зала 

1 173  1 173 1 173  1 173 

       

Функция 02 „Отбрана и 

сигурност” 

47 725  47 725 47 725  47 725 

Подпорна стена СОУ 47 725  47 725 47 725  47 725 

       

Функция 03 

„Образование” 

148 578  148578 153 843  153843 

Двоен хладилен шкаф за 

млечни продукти 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 700  700    

Компютър – ОДК Две 

могили 

1 300  1 300 1 300  1 300 
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Мълниеносна защита – 

ЦДГ Баниска, филиал 

Бъзовец 

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 

59 920  59 920 61 420  61 420 

Система за видеонаблю-

дение СОУ Две могили 
4 022  4 022 4 022  4 022 

Климатик автобус 6 396  6 396 6 396  6 396 
Закупуване лаптоп ОУ 

Баниска 
940  940 940  940 

Закупуване на 2 бр. компю-

търни системи-ученически 

стол 

   1 469  1 469 

Закупуване на омекотител-

телна инсталация към 

парен котел СОУ Две 

могили 

   2 996  2 996 

       
Функция 04 

„Здравеопазване” 
1 200  1 200    

Кухненски ширм – Детска 

ясла 
1 200  1 200    

       
Функция 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 
8 900  8 900 8 900  8 900 

Лекотоварен автомобил 8 900  8 900 8 900  8 900 
       
Функция 06 

„Жилищностроит.благо

устр. комун. стоп. и 

опазване на окол. среда” 

305 624 40 000 265624 308 989 43 365 265 624 

Изграждане на автомоби- 

лен паркинг в кв.75 
37 104 35 000 2 104 45 469 43 365 2 104 

Изграждане на автомоби-

лен паркинг в кв.76 
5 000 5 000     

Сметосъбирачна машина-

дофинансиране 
36 384  36 364 36 384  36 384 

Сметосъбирачни машини 

– 2 бр ПУДООС 
227 136  227136 227 136  227 136 

Функция 07 

„Почивно дело,култура 

и религиозни дейности„ 

2 200  2 200 2 200  2 200 

Изработка футболни 

врати 
2 200  2 200 2 200  2 200 

Функция 

08”Икономически 

дейности и услуги” 

      

9700  Резерв 31 430 31 430  31 430 31 430  
Функция 08 31 430 31 430  31 430 31 430  
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”Икономически 

дейности и услуги” 

ППР Индустриална зона 

масив 42, имот 107 Две 

могили 

31 430 31 430  31 430 31 430  

 

Приложение № 2 
 

ПРИХОДИ Параграф Увели-

чава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ    

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от 

ЦБ за капиталови разходи (+) 

31 13  600 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

 Имуществени данъци    

данък върху недвижими имоти 13 01 4 720  

- данък върху превозните средства 13 03 6 900  

-данък при придоб.на имущ. по дарения и възмезден 

начин 

13 04  11 620 

Неданъчни приходи    

Такси за технически услуги 27 10 3 447  

Туристически такси 27 16 1 504  

Глоби, санкции  28 02 790  

Други неданъчни приходи 36 19 1 248  

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от 

ЦБ за капиталови разходи (+) 

31 13 600  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  19 209 12 220 

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Защитени жилища   600 

Основен ремонт на ДМА 51 00  600 

    

Общообразователни училища  9 206 9 206 

Основен ремонт на ДМА 51 00 6 210  

Придобиване на ДМА 52 00 2 996  

Резерв 97 00  42749 

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  72 374 14 598 

Материали 10 15 13 371  

Разходи за външни услуги 10 20 55 000  

Командировки в страната 10 51 2 700  

Командировки в чужбина 10 52 1 300  

Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и 

съдебни обезщетения 

10 92 3  

Основен ремонт на ДМА 51 00  10 044 

Придобиване на ДМА 52 00  4 554 

    

Общински съвет  111  

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 

 111  
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Целодневни детски градини  600 700 

Материали 10 15 600  

Придобиване на ДМА 52 00  700 

    

Столове  2 389 2 269 

Вноски за ДЗПО 05 80 120  

Вода, горива и енергия 10 16  2 269 

Придобиване на ДМА 52 00 1469  

Придобиване на НДА 53 00 800  

    

Извънучилищни дейнсти  1 538  

Материали 10 15 167  

Външни услуги 10 20 1 251  

Командировки в страната 10 51 120  

    

Детска ясла   1 200 

Основен ремонт на ДМА 51 00  1 200 

    

Други дейности по здравеопазването  1 132  

Текущ ремонт 10 30 1 132  

    

Домашен социален патронаж  249  

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 02 02 249  

    

Осветление на улици и площади  6 622 2 500 

Материали 10 15  2 500 

Вода, горива и енергия 10 16 6 622  

    

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа 

  21 960 

Основен ремонт на ДМА 51 00  21 960 

    

Др.дейности БКС  5 047 3 572 

Материали 10 15  572 

Вода, горива и енергия 10 16 100  

Външни услуги 10 20 1 582  

Основен ремонт на ДМА 51 00  3 000 

Придобиване на ДМА 52 00 3 365  

    

Чистота  7 122 1 067 

Материали 
10 15 790  

Вода, горива и енергия 10 16 900  

Външни услуги 10 20 3 200  

Разходи за застраховки 10 62  1 067 

Др.некласифицирани разходи 10 98 2 232  

    

Спортни бази за масова физкултура  450 7 750 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 02 02  1 750 

Външни услуги 10 20 450  
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Основен ремонт на ДМА 51 00  6 000 

    

Музеи  150  

Външни услуги 10 20 150  

    

Обредни домове и зали  1 000 2 074 

Външни услуги 10 20 1 000  

Основен ремонт на ДМА 51 00  2 074 

    

Др. Дейности по културата  5 600  

Външни услуги 10 20 5 600  

    

Автогара  400  

Вода, горива и енергия 10 16 200  

Външни услуги 10 20 200  

    

Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата 

  105 

Основен ремонт на ДМА 51 00  105 

    

Др.дейности по туризма  2293  

Материали 10 15 490  

Вода, горива и енергия 10 16 756  

Външни услуги 10 20 1 047  

    

Др.дейности по икономика  945  

Заплати по тр.правоотношения 01 01 840  

Материали 10 15 20  

Вода, горива и енергия 10 16 85  

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С 

ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Общинска администрация  50 33 000 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 01 01  30 000 

Други плащания и възнаграждения. 02 09 50  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  3 000 

    

Др.дейности по вътрешната сигурност  54  

Разходи за застраховки 10 62 54  

    

Целодневни детски градини  2 030  

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 01 01 2 000  

Осиг.вноски от работод. За УПФ 05 52 30  

    

Общообразователни училища  1 500  

Основен ремонт на ДМА 51 00 1 500  

    

Общообразователни училища  6 500 6 500 

Възнаграждения по извънтрудови правовоотношения 02 02 1 400  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 90  

ЗОВ от работодатели 05 60 50  
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Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 15  

Материали 10 15 4 945  

Основен ремонт на ДМА 51 00  6 500 

    

Др.дейности по образованието  4 125  

Вода, горива и енергия 10 16 4 125  

    

Програми за временна заетост  1 092  

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 02 01 500  

Обезщетения  на персонала 02 08 572  

Вноски за ДЗПО 05 80 20  

    

Домове за възрастни хора с увреждания   20 600 

Основен ремонт на ДМА 51 00  20 600 

    

Защитени жилища  2 111  

Основен ремонт на ДМА 51 00 2 111  

    

Читалища  3 452  

Субсидии за организации с нестопанска цел 4 500  3 452 

Основен ремонт на ДМА 5 100 3 452  

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   138 142 131 153 
 

Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

30.11.2009 г. придобива следните размери: 
 

Данъчни приходи    300 500 лв. 

Неданъчни приходи 1 757 767 лв. 

Взаимоотношения с РБ (субсидия)  4 041 445 лв. 

Трансфери    585 670 лв. 

Получени временни безлихвени заеми   185 609 лв. 

Операции с финансови активи 262 126 лв. 

Остатък от предходен период 69 447 лв. 

ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД: 6 678 312 лв. 
  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

Петнадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Г-н Кмете, общинският пазар е заприличал на сметище. 

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Г-н Кмете, гражданите имат право да плащат местните данъци и такси 

по касов и по безкасов път, което за жителите на Две могили не е приложено. 

Вземете мерки това нещо да се изправи. 
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3. Тодор Куцаров – Общински съветник: 

Идват празници. По тази причина г-н Кмете вземете мерки да се 

ограничи позването на пиратки на обществени места. 

4. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Започвам отзад-напред. Първо за пиратките съм издал заповед, но тук 

опира до субективния фактор, на който ми е трудно да влияя лично. 

Второ – по отношение на събирането на местните данъци и такси в Две 

могили същото ще става, чрез банката без да се заплаща комисионна такса. 

Това ще бъде за сметка на Общината. 

Трето – по отношение на пазара, проблемът ми е известен. На Милко 

Янков му е дадено право да построи постройка, около която има разхвърляни 

в момента боклуци. Ще взема мерки следващите няколко дни. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и четвъртото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


