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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 
 

№ 52 
 

Днес, 20 август 2010 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна петдесет и второто заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него в момента присъстват всички 16 (шестнадесет) 

общински съветника. 

 Отсъства: Йордан Георгиев Великов, който е уведомил по телефона 

председателя, че ще закъснее за началото на заседанието. 

 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, Йордан 

Борисов – Обществен посредник на Община Две могили, граждани. 

Тук бяха и представители на делегациите, пристигнали по повод 

„Седмицата на Община Две могили” от 19.08.2010 – 22.08.2010 г., а именно: 

1. От Община Биелск Подласки, Република Полша: 

1.1. Евгений Березовец – Кмет на общината. 

1.2. Януш Памасюк – Главен секретар. 

1.3. Тамара Корицка – Директор на училище. 

1.4. Виеслав Володко – Ръководител. 

2. От Община Кълъраш, Република Молдова: 

2.1. Никалай Мелник – Кмет на общината. 

2.2. Павел Бозу – Общински съветник. 

2.3. Георге Гаврилица – Секретар на Окръжния съвет в град Кълъраш. 

2.4. Петру Пуцунтиня – Съветник в Окръжния съвет. 

3. От Община Кълъраш, Република Румъния: 

3.1. Флоря Олару – Общински съветник. 

3.2. Елена Флоря – Общински съветник. 

3.3. Силвия Настасе – Началник отдел „Международни връзки”. 

3.4. Севериан Котик – Юрист в отдел „Международни връзки”. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
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Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

определения и раздаден дневен ред. 

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 редовно 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 Красимир Кунев с вх. № 296/09.08.2010 г., 

относно: Присъждане за 2010 година наградата на Общинския съвет – 

почетния знак „Филип Тотю” на Иван Стоянов Андреев, живеещ в град Две 

могили, на улица “Филип Тотю” № 17. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Символика”. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 297/10.08.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за първото полугодие на 2010 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 300/11.08.2010 

г., относно: Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. 

 Докладва:  Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – второ четене. 

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

финанси”. 

Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе – второ четене. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 305/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. 
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Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 306/12.08.2010 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между община Две могили, Република България и община  

Биелск Подласки, Република Полша.           

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/12.08.2010 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки,маломерните и слетите 

паралелки  в сектор "Образование" за учебната 2010/2011г. на територията на 

община Две могили, считано от 15.09.2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 

относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 

г. 

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

финанси”.  

Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

Микерям Адям – Председател на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по 

„Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”. 

10. 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: 
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1. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 296/09.08.2010 г., 

относно: Присъждане за 2010 година наградата на Общинския съвет – 

почетния знак „Филип Тотю” на Иван Стоянов Андреев, живеещ в град Две 

могили, на улица “Филип Тотю” № 17. 

По нея докладва: 

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по символиката:  

Става въпрос за присъждане на почетния знак „Филип Тотю”, който се 

присъжда от Общинския съвет ежегодно. Предложението е тази година този 

знак да бъде връчен на Иван Андреев – Председателя на земеделската 

кооперация град Две могили. Комисията по „Символиката” разгледа 

направеното предложение от Председателя на Общинския съвет и предлага 

Иван Андреев да бъде отличен за 2010 г. с почетния знак „Филип Тотю”. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: Този знак се връчва ежегодно 

и се дава на човек, който има заслуги към нашата Община. Аз подкрепям 

предложението Иван Андреев да бъде отличен с почетния знак „Филип 

Тотю”. 

2. Красимир Кунев – Общински съветник: Преди да пристъпим към 

гласуване по тази точка, в качеството си на председател на Комисията по 

символика искам да обява процедурата за гласуване. Всеки един общински 

съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от комисията плик и 

бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 

съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в 

ъгъла място за гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в 

плика и я пускате в кутията. После идвате при комисията и се подписвате в 

списъка на гласувалите. Мисля, че няма нещо неясно. За да бъде присъдена 

за 2010 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 

на Иван Стоянов Андреев, той трябва да получи 13 гласа „За” от общия брой 

съветници, а не само от присъстващите. Ако няма въпроси, моля комисията 

да покаже кутията, да подпише лепенките и да запечата с тях кутията. 

Въпроси – няма.  

Госпожо Микерям, моля да обявявате имената на хората по списъка, 

които могат да упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се. 

Общинските съветници, един по един получават плик с бюлетина и 

отиват на мястото, определено за гласуване. След направата на своя избор, 

пускат плика си в кутията и се подписват в списъка на гласувалите общински 

съветници.      

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички 

присътващи  16 (шестнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и 

обяви гласуването за приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, 

преброяването на пликовете и бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол, в който се посочва, че 

Иван Стоянов Андреев получава 13 (тринадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа 

„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 72, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Наредба 

№ 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с 

общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци 

на територията на Община Две могили, област Русе, приета с Решение 

№ 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г. и Докладна записка с вх. № 261 от 

16.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 738 
 

1. Присъжда за 2010 година наградата на Общинския съвет – почетния 

знак „Филип Тотю” на Иван Стоянов Андреев с ЕГН 6008045384, живеещ в 

град Две могили, на улица “Филип Тотю” № 17 за заслугите му за прослава и 

защита името на Община Две могили в страната и чужбина. 

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

„Почетната книга на Община Две могили”.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 2 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

В залата влиза Общинският съветник Йордан Великов. 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 297/10.08.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за първото полугодие на 2010 г. 

По нея докладва: 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа представената 

информация на Общинско предприятие „Обществено хранене”. Дейността на 

предприятието се приема положително от населението и становището на 

комисията е да се приеме. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора 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. 7, ал. 1, т. 4, изр. 3 от Правилника за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” действащо 

на територията на Община Две могили, област Русе, приет с Решение № 

335 по Протокол № 26/23.01.2009 г., във връзка с Решение № 565 по 

Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка № 297 от 10.08.2010 г., 

прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 739 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 2010 г. 

Приложение: Информация за дейността на общинско предприятие 

„Обществено хранене” за първото полугодие на 2010 г. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 300/11.08.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. 

 По нея докладва: 

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

Нашата Комисия разгледа настоящата докладна. В нея Управителят на 

фирма „Черни Лом” иска отсрочка за погасяването на заема си към 

Общината. До този момент фирмата е погасила 70 962 лева. Вижда се, че 

положението на фирмата е тежко и не могат да си плащат вноските, които са 

в размер на 8 869 лева на месец. Становището на Комисията е да приемем 

предложеното ни решение. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: Аз искам да попитам какво 

мисли да прави Александър Иванов по отношение на заема през 2011 г. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник: Имам чувството, че фирмата 

ако продължава само с тези дейности, ще фалира. Според мен предприятието 

трябва да се разрасне и да се занимава и с други дейности, като например 

строителство. Нека се разшири дейността. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: Преобладава такова мнение 

между съветниците, че предприятието се занимава само с една дейност – 

сметосъбиране. Нека дейността е по-обширна и така няма да има заеми. 

4. Тодор Куцаров – Общински съветник: Г-н Феим предложи 

предприятието да се занимава със строителство, но вече не се строи много. И 

това не е много добра алтернатива. 

5. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни Лом”: Надяваме 

се за 2011 г. всичко да е наред и да можем да си изплатим заема. Ако имаме 

съдействие и от Общината аз съм съгласен да подам заявление за вписване в 

Камарата на строителите в град Русе, за да можем да работим и в 

строителството. Но виждате, че строителството вече спря. Аз ще взема мерки 

и се надявам и на вашата подкрепа. 

6. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Относно анализа, който 

е направил Александър Иванов, трябва да кажа, че при основаването на това 

предприятие ние прехвърлихме само техника, а не паричен ресурс. Прави 

сте, като предлагате фирмата да се занимава и със строителство, но 
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строителството намаля. От 1 септември започваме една програма за обучение 

на строители и после една година ще работят в Общината. След това ще 

кандидатстваме с проект по мярка 322 за облагородяване и там е моментът, в 

който можем да използваме тези работници и общинското предприятие. 

Процесът на работа по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването е 

много добър. Общината е добре хигиенизирана. Вие, като Общински 

съветници трябва да отделите една сесия за това предприятие, за да се вземе 

решение как ще е по-добре да функционира занапред. Трябва да се търсят и 

други източници на финансиране и да не се чака само на Общината. На всеки 

3 или 6 месеца да се иска отчет на фирмата. Аз лично подкрепям докладната 

и предлагам да се приеме, защото ние всички имаме ангажимент към 

фирмата . 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с Общинска администрация във връзка с ваше Решение № 558 по 

Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 300 от 11.08.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 740 
 

1. Изменя т. 3 от свое Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г., 

където датата 31.12.2011 г. се заменя с датата 31.12.2012 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 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – второ четене. 

По нея докладва: 

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

Тази Наредба е разгледана и приета на първо четене на миналото 

заседание на Общинския съвет. От тогава до сега е постъпило само едно 

предложение за нейното изменение и допълнение и то е от Кмета на 

Общината. Той предлага  в чл. 24 да се създаде нова алиня 3, в която да 

пише, че може да бъде изтеглен краткосрочен дълг, а връщането му – да 



 

 8 

обхване две календарни години. В Закона за общинския дълг има хипотеза, 

при която това може да стане.  

2. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията  приема това предложение, като мисли, че не сме в 

нарушение. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка, 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. 100 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9а 

от Закона за общинските бюджети и Докладна записка № 303 от 

12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 741 
 

1. Приема на второ четене Наредба № 6 за условията и реда на 

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две 

могили, област Русе,  като създава нова алинея 3, със следното съдържание: 

„(3) При възникване на неотложни разходи, следствие на форсмажорни 

обстоятелства, Общинския съвет може да приеме решение за поемане на 

краткосрочен дълг (кредит), който следва да бъде погасен в срок от 6 (шест) 

месеца, в рамките на две календарни години.” 

2. Наредбата влиза в сила от 01.09.2010 г. 

Приложение: Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе. 
 

 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. № 304/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе – второ четене. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

На заседанието на 05.08.2010 г.  Общинският съвет прие тази Наредба 

на първо четене. От тогава до сега не е постъпило предложение за нейното 
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изменение или допълнение. Затова Комисията предлага да се приеме в този 

вид и на второ четене.  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, 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. 100 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 

№ 304 от 12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 742 
 

1. Приема на второ четене Наредба № 19 за организацията и дейността 

на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 

01.09.2010 г.. 

Приложение: Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 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. № 305/12.08.2010 г., 

относно: Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 

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 предложението за приемане на Наредба № 18 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 

наем в общински жилища и продажбагта им в територията на Община Две 

могили, област Русе. Това е нова Наредба. Предлага се да бъде приета, тъй 

като в нашата Наредба № 7 няма раздел, който да регламентира тези въпроси. 

Така, че мисля с нея ще регламентираме още една сфера от нашия живот. 

Смятаме, че Наредбата е съобразена със законите и предлагаме да бъде 

гласувана и приета на първо и на второ четене днес. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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. 
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99  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

Докладна записка № 305/12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 743 
 

1. Приема на първо четене Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 

жилища и продажбата им в територията на Община Две могили, област Русе.  

Приложение: Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в територията на Община Две могили, област Русе.  
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Сезер Сабах напусна залата. 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 306/12.08.2010 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между община Две могили, Република България и община  

Биелск Подласки, Република Полша.           

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията разгледа направеното предложение на Кмета за 

побратимяване с община от Република Полша. Тази община е побратимена с 

общините Кълъраш от Румъния и Молдова, с които ние имаме установени 

отношения. Идеята е да работим с тях по проекти. Мисля, че с едно такова 

побратимяване няма какво да загубим. Становището на Комисията е да се 

приеме. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Евгений Березовец – Кмет на Община Биелск Подласки, 

Република Полша: Радвам се, че днес съм сред вас и разговаряме по 

възможността двете общини да подпишат споразумение за сътрудничество. 

Нашата Община – Биелск Подласки се намира на 200 км от Варшава. В нея 

живеят 28 000 души. Преобладават католиците, но има и православни. На 

територията на нашата Община се намира единственото училище, в което 

студенти се обучават за изписване на икони. Имаме също така фабрика за 

преработка на риба, от която 10 % е за вътрешния пазар, а 90 % - изнасяме в 

Европа. Имаме също така и фабрика за преработка на мляко, две фабрики за 

конструкция на стелажи, които изнасяме в Скандинавските страни, фабрика 
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за строителни елементи. В нашата Община има построени много мостове. 

Подписвайки това споразумение за сътрудничество ние искаме да работим с 

вас в областта на спорта, културата и в други области. Още веднъж искам да 

ви приветствам от името на своите съграждани. Тук с мен са: 

1. Януш Памасюк – Главен секретар. 

2. Тамара Корицка – Директор на училище. 

3. Виеслав Володко – Ръководител. 

2. Никалай Мелник – Кмет на Община Кълъраш, Република 

Молдова: Аз също се радвам, че имам възможност да бъда днес сред вас. 

Искам първо да предам сърдечните поздрави на своите съграждани към вас и 

жителите на Община Две могили. Подписвайки това споразумение с Община  

Биелск Подласки се случва нещо уникално: всяка една от четирите общини – 

Община Две могили, Община Кълъраш от Молдова, Община Кълъраш от 

Румъния и Община  Биелск Подласки ще има сключени споразумения с 

останалите. Така заедно ние ще можем да участваме по различни проекти, с 

което да работим за развитието на своите общини. С мен тук са: 

1. Павел Бозу – Общински съветник. 

2. Георге Гаврилица – Секретар на Окръжния съвет в град Кълъраш. 

3. Петру Пуцунтиня – Съветник в Окръжния съвет. 

3. Силвия Настасе – Началник отдел „Международни връзки” от 

Община Кълъраш, Република Румъния: Първо искам да ви поздравя с 

провеждането на настоящото заседание на Общинския съвет. На второ място 

да извините Кмета на Община Кълъраш Николае Драгу, който по спешност 

днес бе извикан в Букурещ и не е сега сред нас. Въпреки това ние сме 

убедени, че добрите отношения между Община Две могили и Община 

Кълъраш ще продължат да се развиват. Известно ви е, че двете общини 

участваха със съвместен проект, който спечелихме и през тази и следващата 

година ще бъде реализиран. С мен тук са:  

1. Флоря Олару – Общински съветник. 

2. Елена Флоря – Общински съветник. 

3. Севериан Котик – Юрист в отдел „Международни връзки”. 

4. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: Едно от 

направленията, по които усилено работи Община Две могили е развитието на 

международното сътрудничество. Само за няколко години е установен 

контакт с няколко общини от Румъния, с община от Молдова, Македония. 

Днес ни предстои да установим такива отношения с община от Република 

Полша. Действително с тези отношения ние не само можем да участваме 

съвместно в различни проекти, да развиваме културното и спортното 

сътрудничество, но и да съдействаме на бизнеса между тези общини. Още 

веднъж искам да ви приветствам с добре дошли на наша територия, като се 

надявам в следващите няколко дни да се опознаем още по-добре, с което да 

бъдем полезни на своите общини. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 3 във връзка с 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 
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка № 306/12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 744 
 

 1. Одобрява проекта на Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между община Две могили, Република България, 

представлявана от кмета Драгомир Дамянов  и община Биелск Подласки, 

Република Полша, представлявана от кмета Евгений Березович. 

 2. Задължава кмета на община Две могили, съвместно с кмета на 

община Биелск Подласки да разработи програма за съвместни действия 

между двете общини за периода 2010-2012 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Сезер Сабах влиза в залата. Кметът на Община Две могили – Драгомир 

Дамянов и Кметът на Община Биелск Подласки – Евгений Березовец 

подписват споразумението за сътрудничество между двете общини. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/12.08.2010 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки,маломерните и слетите 

паралелки  в сектор "Образование" за учебната 2010/2011г. на територията на 

община Две могили, считано от 15.09.2010 г. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” разгледа докладната на свое заседание. В нея се дава 

информация за прогнозите за присъствието на децата в ЦДГ и в ОУ в село 

Баниска. На базата на нормативната уредба са направени предложенията. 

Вижда се, че няма промени в щата при детските градини. В ОДК бройките 

стават 4 бройка, а преди бяха 5.5.  За СОУ трябва да се дофинасира с 6 700 

лева. В Баниска нещата не стоят добре. Трябва да дофинансираме всички 

паралелки със сумата 24 150 лева. Първи и втори клас ще бъдат слети. 

Становището ни е докладната да бъде подкрепена.   

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: Комисията взехме 

решение Директорът на ОДК да бъде на половин бройка, а другата част – да 

взема допълнителна дейност към СОУ. За Баниска нещата с учениците не е 

добре. С тези бройки, училището отива на закриване. Тази година трябва да 

го дофинансираме, а догодина трябва да се помисли за закриване на 

училището. 
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2. Енчо Петров – Общински съветник: Училището трябва да се 

погрижи за кръжоците и учителите да бъдат по-заинтересувани и по-близки 

до учениците си. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: По тази докладна ние 

правим един голям компромис и това трябва да се доведе до знанието на 

родители и учители. Можехме да не дофинансираме, като се направят слети 

паралелки, но това ще бъде твърде некомфортно за децата. Относно ОДК  - 

това е роля на самото училище  и преподавателите ако са сериозни ще 

направят всичко възможно. От 1 година се правят проверки на кръжоците, но 

70 – 80 % от тях не се провеждат, а те имат определени графици за тяхното 

провеждане. Голяма част от тази дейност трябва да се прехвърли към 

Читалището и училището. Затова сме предложили само половин бройка. 

Искаме да финансираме хората, които ще ни представят наистина добре на 

други места. Ако не се подобрят нещата другата година ще направим слети 

паралелки и няма да дофинансираме. Аз смятам да дадем още един шанс на 

директорите на училищата. 

След приключване на разискванията 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 чл. 10, ал. 2, т. 2 от 

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и 

реда за определяне на числеността на персонала в системата на 

народната просвета и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващи звена, двете издадени от 

Министерството на образованието и науката, и Докладна записка № 307 

от 12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 745 
 

1. Определя следната численост на персонала: 
 

1.1. В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили: Брой численост 

1.1.1. В ЦДГ – гр. Две могили:  

 – щатен педагогически персонал 11.5 

 – щатен непедагогически персонал 12 

 – извънщатен – пазач (невъоръжена охрана) 1 

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

 – щатен педагогически персонал   2 

 –щатен непедагогически персонал    1.5 

 ОБЩО: 28  

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

1.2.1. В ЦДГ – с. Баниска:  
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 – щатен педагогически персонал 5 

 – щатен непедагогически персонал  6 

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

 – щатен педагогически персонал 2 

 – щатен непедагогически персонал 2 

1.2.3. Във филиал „Детелина”, с. Бъзовец:  

 – щатен педагогически персонал  2 

 – щатен непедагогически персонал 2 

 ОБЩО: 19 

1.3. В ОДК „Д-р Д. Пангелов”  

 – щатен педагогически персонал,  

от които: 

= директор – щатна бройка 

= ръководители (хореограф, музикален ръководи-

тел и треньор по тенис на маса) – щатни бройки 

= ръководител (нещатен кръжок) – условна щатна 

бройка 

4.0 

 

0.5 

3.0 

 

0.5 

 

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

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

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

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

3. Деца, навършващи  тригодишна възраст до края на календарната 

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

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

учебна година (15.09.2010 г.). 

 4. Разрешава функционирането на една паралелка с брой ученици под 

установения минимум в „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, както 

следва: 

№ Клас Реален 

брой 

ученици 

Норма на 

пълняемост 

Вид клас За дофина-

нсиране 

Сума в лева 

(1 342 лв. за 

1 ученик) 

1. 11 клас 13 18 Маломерен 5 6 710 

5. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 

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

№ Клас Реален 

брой 

ученици 

Норма на 

пълняемост 

Вид клас За дофина-

нсиране 

Сума в лева 

(1 342 лв. за 

1 ученик) 

1. 1 клас 

2 клас 

7 

12 

16 Слят 0 0 

2. 3 клас 12 16 Маломерен 4 5 368 

3. 4 клас 12 16 Маломерен 4 5 368 

4. 5 клас 

6 клас 

5 

15 

18 Слят 0 0 

5. 7 клас 14 18 Маломерен 4 5 368 

6. 8 клас 12 6 Маломерен 6 8 052 
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 ОБЩО:    18 24 156 

6. 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 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 

относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 

г. 

По нея докладва: 

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

Всички комисии разгледаха подробно актуализирания бюджет на 

Общината за 2010 г. Предложената актуализация на бюджета отговаря на 

изискванията на Закона за изменение на Републиканския бюджет. Приходите 

от държавен характер са намалени с 92 000 лева, допълващата субсидия с 

84 000 лева. Намалена е субсидията за общинската администрация с 53 000 

лева, намалена е също така субсидията за фунция образование и други. 

Представена е подробна таблица за намаленията и увеличенията по 

дейностите. Като цяло бюджетът е добре и смятам, че до края на 2010 г. може 

да бъде балансиран. 

2. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Актуализирания бюджет е добре изготвен, становището на комисията е 

да се приеме. 

3. Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Нашата комисия също разгледа предложената актуализация на 

бюджета на Общината за 2010 г. и я подкрепя. 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” разгледа актуализацията. Вижда се, че бюджетът за 

образованието не се променя. Има само промени в издръжката на детските 

градини, здравеопазването и култура. Становището на комисията е да се 

приеме. 

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

социална политика”:  

За здравеопазването намалението е само 4 000 лева. Комисията смята, 

че това няма да се отрази много зле и предлага да се приеме актуализирания 

бюджет на Общината за 2010 г. 

6. Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”: 
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Комисията разгледа предложението и също приема актуализирания 

бюджет. 

7. Микерям Адям – Председател на Комисията по “Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Нашата комисия също разгледа и подкрепя актуализацията на бъджета. 

8. Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по „Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията разгледа промяната и приема актуализацията. Решението, 

обаче да се оформи като изменение и допълнение на наше Решение № 599 по 

Протокол № 45/29.01.2010 г., за да стане по-ясно. Така само ние си знаем, но 

човек, който за първи път чете решението ще се затрудни какво точно 

правим, защото една част от решението ни от м. януари остава непроменено. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: За пръв път ни се налага 

да правим актуализация. Промените са незначителни. Притесняват ни 

приходите от общински характер. Може да се наложи пресрочване на някои 

заеми. До момента имаме разходвани 100 000 лева и имаме още 194 000 лева. 

В края на гоидната може да имаме неразплатени 400 000 лева. Дано тази 

криза има начини вече да приключи и хората да могат да си купят имотите, 

които сме предложили за продан. Ще имаме затруднения в разходната част за 

дофинансиране на ЦНСТ. Надявам се през 2011 г. да имаме по-добри 

финансови средства. Във време на криза всичко е по-ниско заплатено и сега 

се правят всички видове ремонти, а заплащането може да стане и по-късно. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния 

ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. и чл. 52, ал. 1 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 § 5 от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2010 г., чл. 11, ал. 7 от Закона за общинските 

бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг, Постановление на 

Министерския съвет № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2010 г., Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, приета с Решение № 265 по Протокол № 22.12.2005 г. на 

Общинския съвет, Решение № 599 по Протокол № 45 от 29.01.2010 г. и 

Докладна записка  с вх. № 308 от 12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 746 
 

1. Приема Актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 г., 

както следва: 
 

1. По прихода в размер на: (Приложение № 1) 5 277 430 
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1.1. Приходи от държавни трансфери, в т.ч. 2 568 921 

1.1.1 Неданъчни приходи 7 370 

1.1.2 Обща допълваща субсидия 2 249 214 

1.1.3 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 

на делегирани от държавата дейности 

14 922 

 

1.1.4 Целеви трансфери 102 397 

1.1.5 Трансфери 88 503 

1.1.6 Преходен остатък от 2009 г. 106 515 

   

1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 708 509 

1.2.1 Данъчни приходи 286 000 

1.2.2 Неданъчни приходи 1 231 944 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия 550 900 

1.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 

33 300 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности 

176 178 

1.2.6 Целеви трансфери 249 237 

1.2.7 Трансфери 33 482 

1.2.8 Операции с финансови активи 60 800 

1.2.9 Друго финансиране -164 258 

1.2.10 Преходен остатък от 2009 г. 250 926 

   

2.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

(Приложение № 2 и № 3) 

5 277 430 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 568 921 

2.3.2 Разходи за местни дейности 2 300 023 

2.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с 

общински приходи 

408 486 

2.4. Инвестиционна програма (Приложение № 4) 794 687 

2. Точки 1.5. и 1.6. от наше Решение № 599 по Протокол № 45/29.01. 

2010 г. стават съответно точка 2.5 и 2.6 – остават непроменени. 

3. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и други, както следва: 
 

№  Наименование Разчет за субсидия 

(лева) 

1. Читалище – Две могили 34 665 

2. Читалище – Батишница 5 775 

3. Читалище – Бъзовец 5 775 

4. Читалище – Баниска 5 775 

5. Читалище- Помен 5 775 

6. Читалище – Чилнов 5 775 

7. Читалище – Могилино 5 775 
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8. Читалище – Острица 5 775 

9. Читалище – Кацелово 5 775 

10. Читалище – К. Върбовка 5 775 

11. Читалище – Широково 5 775 

12. Финансиране на футболен клуб 54 120 

13. Финансиране на тенис клуб 4 920 

 Всичко: 151 445 
 

4. Точки 4, 5, 6 и 7 от наше Решение № 599 по Протокол № 45/29.01. 

2010 г. – остават непроменени. 

5. Определя числеността на персонала и средните брутни работни 

заплати от 01.01.2010 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на 

персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 54 409 666 

Отбрана и сигурност 8 33 363 

ОДК 1 7 910 

Здравеопазване 11 52 597 

Соц.осигуряване,подпомагане и грижи 16,5 77 560 

Местни дейности   

Общинска администрация 16 75 751 

Отбрана 9 35 422 

О Д К 3 19 017 

Чистота 12 49 335 

Обреден дом 2 10 889 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 7 928 

Други дейности по икономиката 4 18 699 

Клуб на пенсионера и инвалида 1 3 230 

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” 

16 47 258 

 

6. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено 

хранене” за 2010 г., съгласно Приложение № 8. 

7. Точки 9, 11, 12, 13, 14 и 15 от наше Решение № 599 по Протокол № 

45/29.01. 2010 г. – остават непроменени. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в  

разгледаната днес докладна под точка 6 има направено искане за разглеждане 

и приемане на второ четене предложената ни Наредба № 18 за условията и 
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реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища и продажбата им в територията 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 

№ 747 
 

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

Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в територията на 

Община Две могили, област Русе  

2. Определя същата да бъде разгледана като т. 10 от дневния ред, а т. 10 

да стане т. 11. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Сезер Сабах напусна залата. 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в 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”: 

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 01.09.2010 г. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка, 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. 100 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 10, 
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ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 305 

от 12.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 748 
 

1. Приема на второ четене Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински 

жилища и продажбата им в територията на Община Две могили, област Русе, 

която влиза в сила от 01.09.2010 г. 

Приложение: Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата 

им в територията на Община Две могили, област Русе. 

  

Гласували 16 (шестнадесет) 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Байчо Георгиев прочете Решение №  738 по Протокол № 52/20.08. 

2010 г., с което се присъжда почетния знак „Филип Тотю” на Иван Стоянов 

Андреев, роден на 04.08.1960 г., живеещ в град Две могили, област Русе.  

Кметът на Община Две могили – Драгомир Дамянов връчва наградата 

на Иван Стоянов Андреев. 

Иван Андреев – Председател на земеделската кооперация „Филип 

Тотю” град Две могили: Искам най-сърдечно да благодаря за гласуваното 

доверие към мен и земеделската кооперация. Уверявам ви, че ще 

продължаваме да работим и отстояваме името на войводата Филип Тотю. 

Байчо Георгиев прочете последователно заповедите на Кмета на 

Общината, както следва: 

1. Заповед № 547 от 04.08.2010 г., относно удостояване с грамота и 

почетен знак „За гражданска доблест и принос” Велко Иванов Иванов от село 

Кацелово. 

Кметът на Общината връчва грамотата и почетния знак. 

2. Заповед № 584 от 19.08.2010 г., относно удостояване с грамота и 

почетен знак „За гражданска доблест и принос” Тодор Кирилов Тодоров. 

Кметът на Общината връчва грамотата и почетния знак. 

Тодор Тодоров – Земеделски производител от село Острица: 

Благодаря за наградата. 

3. Заповед № 585 от 19.08.2010 г., относно удостояване с грамота и 

почетен знак „За гражданска доблест и принос” Иван Атанасов Манджаров. 

Кметът на Общината връчва грамотата и почетния знак. 

4. Заповед № 586 от 19.08.2010 г., относно удостояване с грамота и 

почетен знак „За гражданска доблест и принос” Иванка Велкова Георгиева. 

Кметът на Общината връчва грамотата и почетния знак. 
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Иванка Георгиева – Ръководител на група за художествена 

самодейност село Кацелово: Благодаря за наградата, която ми връчихте 

днес. Нашата група и занапред ще продължи да разнася славата на нашата 

община по конкурсите, съборите и фестивалите, на които ще вземе участие. 

5. Заповед № 587 от 19.08.2010 г., относно удостояване с грамота и 

почетен знак „За гражданска доблест и принос” Стефка Стефанова 

Атанасова. 

Кметът на Общината връчва грамотата и почетния знак. 

Стефка Атанасова – Ръководител на група за художествена 

самодейност село Чилнов: Благодаря за наградата. Надявам се общината и 

занапред да ни помага в нашите начинания. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и второто заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

 
 

 

 

Отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към папка № 140 

Екз. № 2 – за Кмет на Община  

Екз. № 3 – за Областен управител 

 

 

 

 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


