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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 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 50 
 

Днес, 02 юли 2010 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна петдесетото, 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. 

 Остъства: Йордан Георгиев Великов. 

 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, Миланка 

Добрева – Директор на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, 

Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” село Баниска,  

граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Уважаеми общински съветници, Уважаеми господин Кмете, Уважаеми 

дами и господа, на 05.06.2010 г. почина Кмета на Кметство село Каран 

Върбовка – Йордан Калицов. Предлагам Ви със ставане на крака и минута 

мълчание да почетем паметта му. 

 Благодаря ви. Моля седнете.  

Сега по същество. 

Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, 

в деловодството му постъпи докладна записка, която с оглед характера си, се 

налага да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от 

Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 г., относно: Изменение и 

допълнение на Актуализирания общински план за регионално развитие на 

община Две могили 2007 г. – 2013 г. Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” успя ли да се 

запознае вчера с докладната и има ли становище по нея? 
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Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”: Да, господин Председател. Комисията се събра вчера и 

разгледа докладната. Имаме становище по нея. Докладната записка може да 

бъда включена в дневния ред на днешното заседание. Ние предлагаме, тя да 

бъде разгледана под точка 13 от проекта за дневен ред, а точка 13 по проекта  

и тези след нея да минат с едно място назад. 

Освен това, в отсъствието на Йордан Великов, по точка 4 от дневния 

ред, по които трябваше да докладва той, като председател на комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”, ще докладвам аз, а по Докладната записка за избиране на 

временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Каран Върбовка 

сме се разбрали, ще докладва господин Петър Петров. 

Петър Петров: Г-н Председател, в отсъствието на Йордан Великов, по 

точка 10 от дневния ред, по която трябваше да докладва той, като член на 

комисията по “Бюджет и финанси”, ще докладвам аз. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 г., относно: 

Изменение и допълнение на Актуализирания общински план за регионално 

развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г. да бъде вкючена като точка 

13 от дневния ни ред, а точка 13 и тези след нея – да минат с един ред назад. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред да стане 

дневен ред на настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля 

да гласува с вдигане на ръка? 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 195/31.05.2010 г., 

относно: Потвърждаване/определяне представител на Общинския съвет в 

Община Две могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 196/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Кадир 

Реджеб, живееща в село Батишница, на улица „Възраждане” № 34. 

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

социална политика”.  
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   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 197/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 

Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 198/31.05.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар 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. № 205/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2010/2011 година. 

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 206/09.06.2010 г., 

относно: Информация за образователно-възпитателната работа в ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 207/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 

Баниска през учебната 2009/2010 година. 

Докладва: Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 208/15.06.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за 

2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 210/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметство село Баниска, община Две 

могили, област Русе през последната година.  

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

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

евроинтеграция”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 214/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Паисий Хилендарски” № 3. 

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

социална политика”. 

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 215/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие 

Сюлейманова Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица „Генерал 

Радецки” № 18. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 216/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на Пламена Миткова Димитрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 8 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Рая Радостинова Тодорова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 

г., относно: Изменение и допълнение на Актуализирания общински план за 

регионално развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 221/25.06.2010 

г., относно: Решение за кандидатстване на община Две могили по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/4.1-0.3/2010 

"Подкрепа за прилагане на мерките за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на 178 малки общини. Приоритетна ос 4: 

Местно развитие и сътрудничество; операция 4.1. Дребномащабни местни 

инвестиции, Оперативна програма „Регионално развитие” за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в четири общински сгради: СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” град Две могили, ОУ „Христо Ботев” село Баниска, ЦДГ  

„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и Детска ясла град Две могили.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 222/25.06.2010 
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г., относно: Приемане на Декларация за ограничаване, контролиране и 

санкциониране отглеждането и разпространението на генетично 

модифицирани организми (ГМО) на територията на Община Две могили, 

област Русе 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 223/25.06.2010 

г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 

кметство” село Каран Върбовка 

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

финанси”. 

17. 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 Байчо Георгиев с вх. № 195/31.05.2010 г., 

относно: Потвърждаване/определяне представител на Общинския съвет в 

Община Две могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

По нея докладва: 

Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Досега наш представител в Областния съвет за развитие на Област Русе 

бе Председателят на Общинския съвет – Байчо Георгиев. С оглед 

отговорностите на този орган нашата комисия, счита че и занапред той 

трябва да продължи да бъде наш представител в него. Тъй като решението ни 

трябва да бъде представено в съвета в срок до 05.07.2010 г., считам че точка 2 

от проекта за решение трябва да добие следния вид: 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет незабавно да изпрати 

препис от решението на Областния управител на Област Русе. 

Това означава, че Председателят веднага след приключване на 

заседанието ни да изпрати писмо с препис от това наше Решение. 

Разискванията по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Областните съвети за развитие, чл. 63, ал. 3, пр. 2 от 

Правилинка за прилагане на Закона за регионалното развитие, писмо с 
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изх. № 3700-01 от 26.05.2010 г. на Областен управител на Област Русе и 

Докладна записка № 195/31.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 683 
 

1. Потвърждава свое Решение № 13  по Протокол № 3/04.12.2007 г., с 

което е определил за свой представител от Общинския съвет в Община Две 

могили в Областния съвет за развитие на Област Русе Байчо Петров 

Георгиев. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет незабавно да изпрати 

препис от решението на Областния управител на Област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 196/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Кадир 

Реджеб, живееща в село Батишница, на улица „Възраждане” № 34. 

По нея докладва: 

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

политика”:  

Комисията по “Здравеопазване и социална политика” разгледа молбата 

на Атидже Кадир Реджеб и счита, че тя следва да бъде уважена.  

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

Комисията по “Бюджет и финанси” реши на Атидже Реджеб да бъде 

отпусната помощ в размер на 200 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, искам да ви уведомя, че по тази докладна г-жа Микерям Адям 

е подала декларация по чл. 12, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. По тази причина тя 

няма да участва в гласуването по тази точка. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 

2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 
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Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение 

№ 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 196 от 

31.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 684 
 

1. Отпуска на Атидже Кадир Реджеб с ЕГН 5006255332, живееща в 

село Батишница, на улица „Възраждане” № 34 еднократна финансова помощ 

в размер на 200.00 (двеста) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В 

случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

„Негласувал”  - 1 глас (Микерям Адям)  
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 197/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 

Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

По нея докладва: 

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

социална политика”:  

Комисията по “Здравеопазване и социална политика” разгледа молбата 

на г-жа Петрова и счита, че следва да бъде удовлетворена. 

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

Нашата комисия също разгледа молбата и реши да бъде отпусната 

помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 

могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 
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26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение № 562 по Протокол № 

43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 197 от 31.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 685 
 

1. Отпуска на Минка Петрова Петрова с ЕГН 6108044537, живееща в 

град Две могили, на улица „Места” № 1 еднократна финансова помощ в 

размер на 100.00 (сто) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В 

случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 198/31.05.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Предложението за изменение на Наредбата е резултат от спора, който 

възникна по време на предходното заседание на Общинския съвет, а именно 

в какъв срок след раждане на детето или възникването на събитието следва 

да бъде изплащана еднократната помощ. Г-н Кунев предлага това да бъде 6 

месеца и нашата комисия, счита че това е един разумен срок, в който лицата, 

които отговарят на условията на Наредбата могат да си подадат 

необходимите документи в Общинския съвет. Така, че предлагам Наредбата 

да се приеме на първо четене. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

99  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 

записка с вх. № 198 от 31.05.2010 г., прие 
 



 

 9 

РЕШЕНИЕ 

№ 686 
 

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

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. 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

 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. № 205/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2010/2011 година. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 

Информацията е много подробно разработена и представена на 

Общинския съвет. Посочени са и проблемите, които стоят в градината, и 

които несъмнено трябва да стоят на вниманието на общинското ръководство. 

Предлагам на съветниците да приемем информацията, но нека дадем думата 

на г-жа Добрева ако желае да добави нещо. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили: 

Аз съм се постарала подробно да изложа нещата от нашата работа през 

миналата учебна година и да заостря вниманието Ви върху проблемите, пред 

които неминуемо ще се изправи градината през новата учебва година. Нямам 

какво друго да добавя. Надявам се общинското ръководство, както и до сега 

да ни оказва помощ и съдействие. 

След приключване на разискванията по пета 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 Решение № 565 по Протокол 

№ 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 205 от 09.06.2010 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 687 
 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили през учебната 2009/2010 година 

и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2010/2011 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св.Св. 

Кирил и Методий”, град Две могили през учебната 2009/2010 година и 

проблемите, които стоят пред нея за учебната 2010/2011 година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 206/09.06.2010 г., 

относно: Информация за образователно-възпитателната работа в ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” разгледа информацията и я приема. От нея се вижда, че през 

следващата учебна година ще имаме проблеми с оформянето на паралелките, 

така че ни предстои в някое от нашите заседания да разгледаме въпроса с 

дофинансирането и сливането на паралелки. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Искам да попитам Кмета на Общината за проекта свързан с 

осигуряване на пресни плодове за децата от детските гради ни и началния 

курс. Чух, че има някакъв проблем. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Да така е, но беше разрешен. Общинската администрация подготви 

проект, който ще да даде възможност на децата от детските градини и от 

началния курс през новата учебна година да получават два пъти седмично 

пресен плод. Предварително за проекта бяха уведомени Директорите на 

училищата и градините. Когато, обаче трябваше да бъде подписан от тях, 

Директорите на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили и ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска отказаха да го подпишат без да посочат поне 

една основателна причина. Наложи се да търся съдействието на г-н Райнов, 

за да ни съдейства двете директорки да подпишат този проект. И 

действително след неговата намеса проблемът е разрешен и децата на есен 

ще получават безплатно пресни плодове. 

3. Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев”: 
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Проблемите, които стояха пред училището през 2009-2010 г. през 

следващата година ще бъдат още по-големи, тъй като младите хора се 

преселват към големите градове и съответно, нашите ученици намаляват.  

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание 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 Решение № 565 по 

Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 206 от 09.06.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 688 
 

1. Приема за сведение Информация за образователно-възпитателната 

работа в ОУ „Христо Ботев” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 

Приложение: Информация за образователно-възпитателната работа в 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 207/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 

Баниска през учебната 2009/2010 година. 

По нея докладва: 

1. Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 

Комисията разгледа предоставената информация. Счита, че същата е 

добре представена и ни дава вярна картина за състоянието на детската 

градина в село Баниска. Посочени са и проблемите, които стоят за решаване 

пред нея и с които администрацията трябва да се съобрази през новата 

учебна година. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма 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 Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна 

записка с вх. № 207 от 09.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 689 
 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 

„Първи юни” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи 

юни” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 208/15.06.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за 

2009 г. 

По нея докладва: 

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

социална политика”:  

Отчетът е добре представен, споменато е за всички проблеми и 

свършената работа по стратегията. Становището на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика” е да се приеме. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма 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 Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна 

записка с вх. № 208 от 15.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 690 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на 

детето в Община Две могили за 2009г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила 

на детето в Община Две могили за 2009 г.. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 210/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметство село Баниска, община Две 

могили, област Русе през последната година.  
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По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Информацията дава представа за това, което е свършено през 

последната година. Вижда се, че на територията на Кметството са 

реализирани проекти, които макар и на не голяма стойност, изменят в 

положителна насока облика на селото. Вижда се още, че и събираемостта  на 

данъците е също на една добро ниво. Здравното обслужване в селото е добре 

организирано. В селото разполагат с местен полицай, който си върши 

съвестно работата и е фактор, който спомага за намаляване на престъпността 

в този район, с оглед присъствието на голям брой жители от цигански 

произход. Предлагам информацията да се приеме. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Велико Великов – Кмет на Кметство село Баниска: 

Постарал съм се да опиша подробно всичко. Имаме много трудности с 

финансирането, ако не са проектите, нищо не може да се направи. 

Населението е много застарява и ни е трудно да им се помага, ако нямаме 

проекти. Увеличи се броя на хората, които ползват услугите на „Домашния 

социален патронаж”. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Искам да съобщя една новина, а тя е свързана с реализирането на 

проекта за ремонт на подпорната стена под училището. Проектът ни е 

одобрен и ще бъде реализиран. Стойността му е в размер на 200 000 лева. 

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 Решение № 565 по 

Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 210 от 18.05.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 691 
 

1. Приема за сведение Информацията за за дейността на Кметство село 

Баниска, община Две могили, област Русе през последната година. 

Приложение: Информацията за за дейността на Кметство село 

Баниска, община Две могили, област Русе през последната година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 214/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Паисий Хилендарски” № 3. 

По нея докладва: 

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

политика”: 

 Комисията по “Здравеопазване и социална политика” разгледа молбата 

на семейство Симеонови. Единодушно решихме да се откаже помощта. 

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

Становището на нашата комисия е също да откажем отпускането на 

помощта. Нека обръщаме повече внимание на молбите от този род, тъй като 

до края на годината остават само 1 000 лева за разпределяне по това перо. 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Положението на семейството е доста тежко. Преди тази сесия проведох 

разговор с Петко Михов. Станаха ми известни факти, които тук пред 

телевизията не мога да изложа. По тази причина, правя предложение, да им 

бъдат отпуснати 100 лв., с които да си покрият част от сметките за ток и вода.  

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Въпреки това аз считам, че не следва да се отпуска помощ. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Така или инъче правя предложение за отпускане на помощ. Обяснявам 

и процедурата. Първото предложение е да не им бъде отпускана помощ. 

Който от вас е съгласен с това предложение гласува в първата графа „За”. 

Който счита, че следва да им бъде отпусната еднократна помощ в размер на 

100 лв. гласува във втората графа „Против”. Има ли някой от съветниците, на 

който да не му е станало ясно? 

4. Огнян Георгиев – Общински съветник: 

Разбрахме как ще протече гласуването. Да пристъпим към гласуване. 

След приключване на разискванията по десета 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 чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

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

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

№ 214 от 24.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 692 
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1. Отказва да бъде отпусната на Анка Костова Симеонова с ЕГН 

3902285338 и Петко Михов Симеонов с ЕГН 3310275341, живеещи в село 

Чилнов, на улица „Паисий Хилендарски” № 3 еднократна финансова помощ. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 3 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 215/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие 

Сюлейманова Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица „Генерал 

Радецки” № 18. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

Комисията разгледа молбата и излезе със становище да не бъде 

удовлетворена. 

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

 Нашата комисия също разгледа молбата на г-жа Сюлейманова и 

подкрепя становището на Комисията по „Здравеопазване и социална 

политика” да се откаже помощта. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 

могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 

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

26/23.01.2009 година и Докладна записка № 215 от 24.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 693 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Севдие Сюлейманова Сюлейманова с 

ЕГН 7109125453, живееща в град Две могили, на улица „Генерал Радецки” № 

18 еднократна финансова помощ. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 216/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на Пламена Миткова Димитрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 8 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Рая Радостинова Тодорова. 

По нея докладва: 

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

социална политика”:  

 Нашата комисия разгледа подадените документи на г-жа Димитрова. 

Всичко е според изискванията на Наредбата, така че становището ни е 

молбата да се уважи.  

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

Становището на нашата Комисия е да се отпуснат 200 лева за раждане 

на първо дете. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета 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 чл. 3, 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, изм. и доп. 

с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 

216 от 24.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 694 
 

1. Отпуска на Пламена Миткова Димитрова с ЕГН 8703095397, 

живееща в град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица 

„Хаджи Димитър” № 8 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 

(двеста) лева за раждане на първо дете – Рая Радостинова Тодорова, родена 

на 04.05.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

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

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 г., 

относно: Изменение и допълнение на Актуализирания общински план за 

регионално развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г. 

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Това е извънредната докладна, която заедно със следващата докладна 

станаха причина за това заседание на Общинския съвет. 

Нашата комисия се запозна с нея. Допълнително разговаряхме с хора 

от общинската администрация, относно нейното съдържание. Разговаряхме и 

с Кмета на Общината. Тъй като по проекта продължава да се работи и в 

момента, настъпиха някои промени в числата, които предварително бяха 

записани в докладната. След съгласуване с администрацията, предлагам 

решението ни да добие следния вид: 

1. Допълва  Приоритет І „Подобряване на стандарта на живот в 

Община Две могили” от Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г., както следва: 

1.1. Мярка „Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да се промени на  „Подобряване на спортната 

база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий, включително и чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея да се промени 

от 120 000 лв на 450 000 лв. 

1.2. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили. Създаване на тип 

семейно жилище” да се раздели в две отделни мерки, а именно: 

1.2.1. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили, включително и 

чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в 

нея да стане 200 000 лв. 

1.2.2. Мярка „Създаване на тип семейно жилище”, а средствата 

заделени в нея да стане 350 000 лв. 

1.3. Мярка „Ремонт ОУ „Христо Ботев”, село Баниска да бъде 

променена в „Ремонт ОУ „Христо Ботев село Баниска и прилагане на мерки 

за енергийна ефектиност на сградата”, а средствата заделени в нея да бъде 

променена от 30 000 лв на 260 000 лв. 

1.4. Мярка „Ремонт и реконструкция на ЦДГ Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да бъде променена на „Ремонт и реконструкция 

на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили”, включително и чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея 

да стане 150 000 лв. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесата точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

Закона за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 233 от 

30.06.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 695 
 

1. Допълва  Приоритет І „Подобряване на стандарта на живот в 

Община Две могили” от Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г., както следва: 

1.1. Мярка „Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да се промени на  „Подобряване на спортната 

база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий, включително и чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея да се промени 

от 120 000 лв на 450 000 лв. 

1.2. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили. Създаване на тип 

семейно жилище” да се раздели в две отделни мерки, а именно: 

1.2.1. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили, включително и 

чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в 

нея да стане 200 000 лв. 

1.2.2. Мярка „Създаване на тип семейно жилище”, а средствата 

заделени в нея да стане 350 000 лв. 

1.3. Мярка „Ремонт ОУ „Христо Ботев”, село Баниска да бъде 

променена в „Ремонт ОУ „Христо Ботев село Баниска и прилагане на мерки 

за енергийна ефектиност на сградата”, а средствата заделени в нея да бъде 

променена от 30 000 лв на 260 000 лв. 

1.4. Мярка „Ремонт и реконструкция на ЦДГ Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да бъде променена на „Ремонт и реконструкция 

на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили”, включително и чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея 

да стане 150 000 лв. 

1.5. Мярка „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение 

(Православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства в 

населените места на Община Две могили, както следва: Храм „Св. Троица” – 

град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка.  

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 221/25.06.2010 г., 

относно: Решение за кандидатстване на община Две могили по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/4.1-0.3/2010 

"Подкрепа за прилагане на мерките за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на 178 малки общини. Приоритетна ос 4: 

Местно развитие и сътрудничество; операция 4.1. Дребномащабни местни 

инвестиции, Оперативна програма „Регионално развитие” за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в четири общински сгради: СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” град Две могили, ОУ „Христо Ботев” село Баниска, ЦДГ  

„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и Детска ясла 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”: 

Този проект е свързан с енергийната ефективност. Ние имаме приет 

такъв план, а в условията на икономическа криза трябва да търсим начини за 

ограничаване на своите разходи. Освен това ремонтните работи, които ще 

бъдат извършени в тези 4 сгради ще допренесат за подобряване на условията 

на живот и работа в тези учреждения. 15 % съфинансиране от наша страна не 

са малко като разход, но Общината трябва да намери тези средства и 

задължително да реализира този проект. 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Крайният срок за подаване на документите по проекта е 05.07.2010 г., 

затова се налага да вземете това решение. Стойността на проекта е 1 124 469 

лева, от които строително монтажните работи са 955 779 лева, а 

съфинансирането от наша страна е 168 690 лева. За ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска са 251 000 лева, за СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 

– 450 000 лева, ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили – 123 500 

лева, Детска ясла – 166 417 лева. Ние мислим за нашите деца и искаме да 

създадем на децата си най-добрите условия за обучение и възпитание, за игри 

и забаления. Но и Директорите на училища трябва да обърнат повече 

внимание на децата. Ние направихме спортна площадка, но тя стои 

заключена. Тревата в двора на училището стана вече 1.5 м. Директорът на 

училището трябва да организира окосяването и почистването на района, а не 

да чакат на нас. Това не е наше задължение. Знаете, че Общината поема  

разходите за шофьорите на автобуси и поддържането им, а директорите 

нямат никакво отношение. Училищата имат достатъчно пари за поддръжка и 

други разходи. Занапред за маломерните паралелки финансирането ще бъде 

за сметка на училищата, а не за 13-та или 14-та заплата на училищния 

персонал. 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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 
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му с общинската администрация, и Докладна записка с вх. № 221 от 

25.06.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 696 
 

1. Дава съгласие община Две могили да кандидатства с проектно 

предложение за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/4.1-0.3/2010 

"Подкрепа за прилагане на мерките за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на 178 малки общини. Приоритетна ос 4: 

Местно развитие и сътрудничество; операция 4.1. Дребномащабни местни 

инвестиции, Оперативна програма „Регионално развитие” за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в четири общински сгради: СОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” град Две могили, ОУ „Христо Ботев” село Баниска, ЦДГ  

„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и Детска ясла град Две могили.  

2. Проектът изцяло се вписва в стратегическата рамка на 

Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007 – 2011 година. 

3. Община Две могили ще осигури необходимия собствен финансов 

принос в размер на 15 % от стойността на проекта и декларира, че 

предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за 

период не по-малък от 5 години след приключването на проекта. 

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесата точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 222/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Декларация за ограничаване, контролиране и 

санкциониране отглеждането и разпространението на генетично 

модифицирани организми (ГМО) на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

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 разгледа тази докладна, относно отглеждането на ГМО на 

територията на нашата Община. Много Общини са приели такъв вид 

декларации и считам, че е добре за Общината да приеме също такава 

декларация. Становището на комисията е да се приеме. 

 В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Аз твърдо подкрепям тази декларация. 
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 След приключване на разискванията по петнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21 ал. 2, пр. 5 във 

връзка с чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4 ал. 1, пр. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 222 от 

25.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 697 
 

1. Приема Декларация „Община Две могили – зона свободна от 

генетично модифицирани организми (ГМО)”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили за организира 

изпълнение на настоящото решение. 

Приложение: Декларация „Община Две могили – зона свободна от 

генетично модифицирани организми (ГМО)”. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 223/25.06.2010 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” 

село Каран Върбовка 

По нея докладва:  

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

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ 

длъжността. Кметът предлага за такъв да бъде избран Михаил Трифонов. 

Същият живее в селото. Хората го познават и уважават. Предлагам, да 

изберем Михаил Трифонов за изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” 

село Каран Върбовка. 

В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Велико Стефанов – Общински съветник: 

Аз лично познавам Михаил Трифонов много добре и мисля, че той ще 

се справи на тази длъжност. 

2. Михаил Трифонов – Жител на село Каран Върбовка: 

Аз съм родом от град Русе, но животът ми мина в село Каран Върбовка. 

На 53 години съм и в момента живея там. Приел съм ангажимент към 

предишния Кмет и искам да си го изпълня. Затова приех да изпълнявам 

временно длъжността. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, 

ал. 3 и чл. 42, ал. 4, изр. 1 от Закона за местното самоуправление и 
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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 и Докладна записка 

№ 223 от 25.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 698 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” 

село Каран Върбовка Михаил Николов Трифонов с ЕГН 5711215345. 

2. Срок за изпълняване на длъжността – от 05.07.2010 г. до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в  

разгледаната днес докладна под точка 4 има направено искане за разглеждане 

и приемане на второ четене предложената ни Наредба за изменение и 

допълнение на 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. 

 Тъй като не бяха направени съществени предложения за нейното 

изменение, ви предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия Правилник, тя 

да бъде разгледана и приета на второ четене сега. 

 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 699 
 

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

Наредба за изменение и допълнение на 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. 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 17 от дневния ред, а т. 17 

да стане т. 18. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка: 

Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 198/31.05.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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 – второ четене. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 

допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 

второ четене, като тя влезе в сила от 05.07.2010 г. 

По седемнадесета от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

99  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 

записка с вх. № 198 от 31.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 700 
 

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

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, която влиза в сила от 

05.07.2010 г. 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

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

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесетото извънредно заседание 

на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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