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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 
№ 10 

 

Днес, 22 юни 2012 година, в 13.00 часа, в град Априлци, в конферентната зала 
сградата на хотел „Априлци”, започна десетото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
Уважаеми колеги общински съветници, 
Уважаеми господин Кмете на Община Две могили, 

 Уважаеми господин Секретар на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
  

Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам да дам думата 
на Секретаря на Общинската избирателна комисия, който да обяви тяхно решение. 

Недялко Недялков – Секретар на Общинската избирателна комисия в град 
Две могили: 

Като Секретар на Общинската избирателна комисия в град Две могили обявявам 
взето от нас решение за избор на общински съветник на мястото на Драгомир Дамянов 
Драганов от КП “Единни за Община Две могили”, както следва: 

1. С решение № 133/05.06.2012 г. обявяваме за избран за общински съветник 
лицето Теодор Атанасов Андреев: 
 

Следва общинският съветник да положи предвидената в член 32, алинея 1 от 
ЗМСМА клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-н Андреев да дойде до мен, да слуша какво казвам и да 
повтаря след мен – ясно и високо. 

 

Секретарят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, а г-

н Андреев – я повтаря. 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
 

Моля общинският съветник Теодор Атанасов Андреев да удостовери полагането на 
клетвата си с подписването на клетвената декларация. 

Г-н Андреев отива при Секретаря на Общинската избирателна комисия и 

подписва предварително подготвената клетвена декларация. 
 

Тя съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – кмет на Община Две 
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – 
Обществен посредник на Община Две могили, Валентин Димитров – кандидат за 
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Обществен посредник на Община Две могили, кметове на кметства от Община Две 
могили, граждани. 
      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:    

Колеги, преди да пристъпим към обсъждане на предложението за дневен ред искам 
да Ви запозная и да обявя Искане за поправка на явна фактическа грешка. Искането е във 
връзка с поправка на Протокол № 9/23.05.2012 г. на Общински съвет – Две могили. В него 
е допуснато неточно изписване на точка 2 от Решение № 177, където т. 2.1. от решението 
трябва да отпадне.  

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 82 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, моля да бъде поправена явна фактическа грешка допусната 
в текста т. 2 от Решение № 177, като т. 2.1. от решението следва да отпадне. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в 

деловодството му постъпи една докладна записка, която с оглед характера си, се налага да 
бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от Христина Ефтимова с 
вх. № 294/19.06.2012 г., относно: Избор и мандат на обществен посредник, действащ на 
територията на Община Две могили, област Русе. По тази докладна записка ще докладва 
Пламен Лашев – член на Временната комисия за организиране и провеждане на конкурс за 
избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе. 

Предлагам тази докладна да бъде разгледана като т. 19 от дневния ни ред, а т. 19 да 
стане съответно т. 20. 

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Няма. 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението, а именно: Докладна записка от 

Христина Ефтимова с вх. № 294/19.06.2012 г., относно: Избор и мандат на обществен 
посредник, действащ на територията на Община Две могили, област Русе да бъде 
разгледана на настоящото заседание под т. 19, а т.19 да стане съответно т. 20, моля да 
гласувате с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

 

Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред, да стане 

дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с 
вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 253/05.06.2012 г., относно: 
Информация за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили през 
учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012-2013 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/06.06.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе. 



 

 3

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
        Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 264/11.06.2012 г., относно: 
Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен социален 
патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в 
община Две могили. 
 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 268/12.06.2012 г., относно: 
Предложение за запазване статута на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и 
ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 269/12.06.2012 г., относно: 
Изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на Общински 
съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
6. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 270/13.06.2012 г., 

относно: Определяне размера на платения годишен отпуск на Председателя на 
Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 
 Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 273/13.06.2012 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2011 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 
и отчет за собствения капитал). 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 275/15.06.2012 г., относно: 

Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на общински съветници. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 277/15.06.2012 г., относно: 
Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на 
село Батишница. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 278/15.06.2012 г., относно: 
Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000096 на Община Две могили в землището на 
село Острица. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 279/15.06.2012 г., относно: 
Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Кацелово. 
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Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рафие Хасанова Юсеинова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Фуркан Фердиев Зейнелов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Донева Кръстева, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Теодора Петрова Кръстева. 
 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 282/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, живееща в 
село Батишница за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. 
 Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 283/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Ахмед, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Селин Феик Шемси. 
 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха Исуфова Майрямова, живееща в 
село Батишница, на улица „Вит” № 35. 
 Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 285/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Венета Димитрова Асенова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 
 Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 286/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана Стоянова Димитрова, живееща в 
село Каран Върбовка, на улица „Паисий Хилендарски” № 46. 
 Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 294/19.06.2012 г., относно: 
Избор и мандат на обществен посредник, действащ на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Временната комисия за организиране и 
провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  
 „ За”   - 17 гласа 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 253/05.06.2012 г., относно: 

Информация за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили през 
учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012-2013 г. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа много подробно настоящата докладна 
записка, която касае приемане на информация за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2011-2012 г. От представената информация се 
вижда, че ръководството на детското заведение се е постарало да направи много подробен 
отчет за своята дейност. Осигурило е правоспособни детски учителки, в това число и по 
музика за петте детски групи. Спазени са основните приоритети при организацията на 
предучилищното възпитание и подготовка. Гарантиран е равен старт на децата при 
постъпването им в първи клас. Създадени са условия за привличане и задържане на децата 
в ЦДГ. Продължава работата по внедрената „Програма за подобряване на обучението по 
безопасност на движението по пътищата”. Работи се по програма Коменски на тема: 
„Активни граждани в контекста на европейската общност”. Повишава се и 
квалификацията на учителите и персонала.  

От информацията става ясно, че пред ЦДГ стоят следните проблеми: 
1. Неуточненият статут на Детска ясла – вече 3 години Детска ясла заема две 

основни помещения – занималня и спалня в ЦДГ, гр. Две могили, тъй като не са 
отремонтирани техните помещения. Изтича третата година на разрешението, което 
Регионална здравна инспекция, гр. Русе дава Детска ясла да бъде настанена в ЦДГ. 

2. Неритмично превеждане на финансови средства от Община Две могили, в 
резултат на което се затруднява редовното заплащане с фирми и организации и 
извършване на строително-ремонтни дейности. 

3. Довършване на санирането на сградата на ЦДГ. 
4. Помещенията към детските групи се нуждаят от вътрешно боядисване. 
5. Спалното бельо на децата трябва да се подмени, тъй като е почти негодно за 

употреба. 
6. През най-големите летни горещини в спалните на ЦДГ се повишава много 

температурата на въздуха. Децата се изпотяват и е необходимо да се закупят и монтират 
щори на прозорците и вратите, за да се чувстват комфортно и добре. 
 7. Игровата дейност е определяща и доминираща в детската възраст. За детското 
развитие са необходими играчки, каквито не са закупувани от доста време, поради липса 
на средства. 

8. Директорката на ЦДГ отново предлага да се закупят пекарна с две фурни за 2 
тави, картофобелачка и зеленчукорезачка. 

Персоналът от ЦДГ град Две могили, участва в регионалният проект по Програма 
„Коменски” на тема „Активни граждани в контекста на европейската общност”, като 
негови партньори са Учелещното настоятелство при СОУ град Две могили. Съгласно 
Закона за народната просвета настоятелството при ЦДГ град Две могили, трябва да се 
грижи за разрешаване на проблемите, които стоят пред детската градина, а не да взема 
участия по проектите. Това е проект за училището, не за детската градина – нека 
училището работи по проекта. Тук има и членове на Училищното настоятелство при СОУ 
град Две могили, нека те да кажат дали работят по този проект. Но като цяло становището 
на комисията е да се приеме предоставената ни информация. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Училищното настоятелство не е имало комисия за изготвяне на този проект. Ще 

проуча въпроса по-подробно. 
2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Обикновенно информациите, които постъпват в Общинския съвет са доста 

оскъдни, но както винаги г-жа Добрева се е постарала и този път да изготви доста 
подробна и обширна информация за дейността на ЦДГ в град Две могили. В нейната 
информация, обаче има неща, които са излишни, а други, според мен липсват. Като 
Общински съветник, мен лично ме интересуват някои въпроси, а именно: 

1. Какво е присъствието на децата в детското заведение? Да се отбележи процента 
на посещаемост на децата. Във филиала в село Кацелово колко деца посещават детската 
градина? Сигурен съм, че не всички деца, които са записани ходят редовно на градина, а 
това са излишни разходи за Общината. Трябва да се държи сметка за това. 

2. Какъв е процента на заболяемост на децата. Това добре ли или не? Държавното 
финансиране на ЦДГ е около 350 000 лева и още около толкова трябва да дофинансира 
Общината за издръжката и. Трябва да си направим сметка дали можем да си го позволим. 

3. Какво е качеството на храната – съобразено ли е с изискванията на наредбата? С 
какво се хранят нашите деца? 

4. Какви са резултатите в подготвителните групи, на какво ниво са? Има деца, 
които трудно говорят български език. Какво се прави с тези деца? Хубаво е да изготви 
стратегия за развитие в подготвителните групи. Нека тези групи се обучават в СОУ, така 
ще могат да се освободят помещения.  

Относно решението за преместването на Деската ясла в сградата на ЗДГ, не считам, 
че е грешно. След като децата от яслата трябва да се изместят в старата сграда, трябва да 
се помисли за отремонтиране на помещенията. 

5. Има ли някакви проблеми, относно заплащането на таксите за децата, които 
посещават ЦДГ. Таксата от години наред е 36 лева. Трябва ли да има една твърда такса, 
например от 10 лева и допълнително да се заплаща около 1 лева на присъствен ден. По 
този начин родителите ще заплащат пак 36 лева. Нека се помисли и по този въпрос? 

3. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Ние не можем да задължим родителите да водят децата си всеки ден на градина. За 

5-6 годишните посещаемостта е задължителна, но за 3-4 годишните е пожелателна. Няма 
възможност да предвидиш колко деца ще има за деня. Всичко се случва, това са малки 
деца, които често заболяват непредвидено. За качеството на обучение, мисля, че е на 
добро ниво – за децата, които не говорят български едик има специални учебници, които 
се закупуват и обучението върви по тях. Това е записано в информацията. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да видя какви са резултатите, от това което са научили децата. Нека 

Кметът на Общината разговаря с г-жа Добрева по тези въпроси.  
След приключване на разискванията по първа 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 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 253 от 05.06.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 182 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят 
пред нея за учебната 2012-2013 г. 
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Приложение: Информация за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град 
Две могили през учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за 
учебната 2012-2013 г. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/06.06.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната записка, с която се иска 
допълнение на нашата Наредба № 5. Това се налага, тъй като с наше Решение № 162 взето 
на заседание с Протокол № 8/26.04.2012 г., Общинският съвет даде съгласието си Община 
Две могили да кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ. Във 
тази връзка е необходимо и в Наредба № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе да се добави такса за дейността 
„Домашен помощник”. Тарифата за определяне на таксата за услугата  е разработена в 
изпълнение на проект „Помощ в дома”, която е съобразена с утвърдената методика за 
изчисляване на потребителксата такса за дейност „Социален асистент” по национална 
програма „Асистенти на хора с увреждания”. Становището на комисията е да се приеме 
предложението. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа само, че основанията в докладната записка и основанията за 

приемане на самата наредба са различни. Нека се обединят и основанията изписани в 
Наредбата за допълнение на Наредба № 5 да се добавят в основанието за приемане на 
решението. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 12, 
чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 256 от 06.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 183 

 

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе, която влиза в сила от 
25.06.2012 г. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
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Приложение: Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 264/11.06.2012 г., относно: 

Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен социален 
патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в 
община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

настоящата докладна записка. Преди около два месеца гласувахме едно решение, 
общината да участва с проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
BG051PO001-5.1.04 “Помощ за дома” по приоритетна ос 5 “Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1. “Подкрепа на 
социалната икономика”. Тъй като тогава още не бе ясно дали искаме да правим Център и 
Звено, сега кметът на общината, предлага да бъде разкрито “Звено” към Домашния 
социален патронаж. Според комисията няма причина да не приемем предложения ни 
проект за решение. Срокът за кандидатстване по този проект е 29.06.2012 г., а това 
решение ще е необходимо.   

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Нека се приеме това решение, но от основанието да отпадне ал. 2 на чл. 21 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. Освен това нека се 
провери дали не е необходимо разкриването на това Звено да бъде включено в 
Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две могили. 

След приключване на разискванията по трета 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. 18, ал. 1, т. 2 от Закона 
за социалното подпомагане, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с изпълнение на Решение № 162 по 
Протокол № 8/26.04.2012 г. на Общински съвет – Две могили и Докладна записка с 
вх. № 264 от 11.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 184 

 

1. Дава съгласие да се разкрие Звено за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж - Две могили. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 268/12.06.2012 г., относно: 

Предложение за запазване статута на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и 
ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
 Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа настоящата докладна записка, която касае 
запазването на статута на СОУ и ОУ в списъка на средищните училища. На територията 
на Община Две могили има две общински училища – средищното СОУ „Св.св. Кирил и 
Методий” в гр.Две могили и средищното ОУ „Христо Ботев” в с.Баниска. След 
закриването на другите училища, които са на територията на нашата община, учениците 
са пренасочени към тях, чрез осигурен автобусен транспорт. Съгласно чл. 7, ал. 1 от 
Постановление на МС № 84/6.04.2009 г. списъкът на средищните училища се актуализира 
ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския 
съвет, към което се прилага становище на началника на съответния регионален 
инспекторат по образованието. И двете училища в Община Две могили отговарят на 
обявените в това постановление критерии за средищно училище. Въведена е целодневна 
организация на учебния ден. В СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, град Две могили 
учениците се хранят в училищния стол, чрез дейността столово хранене от ОП 
„Обществено хранене”.В ОУ „Христо Ботев” село Баниска храненето на учениците е чрез 
доставка- кетъринг от ОП„Обществено хранене”. Становището на комисията е да се 
приеме направеното предложение. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По четвърта 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 2 от ПМС № 84/6.04.2009 г.(обн. ДВ 
бр.29/2009 г.), допълнен от ПМС № 228/28.07.2011 г.(обн. В ДВ, бр.60 от 2011 г.) за 
допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на 
Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за 
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението 
на пътуващите ученици от средищните училища и Докладна записка с вх. № 268 от 
12.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 185 

 

1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да направи мотивирано 
предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за запазване 
статута на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе, улица „Кирил и 
Методий” № 14 и ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, община Две могили, област Русе, 
улица „Христо Ботев” № 20 в списъка на средищните училища в Република България. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 269/12.06.2012 г., относно: 
Изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на Общински 
съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка. Става въпрос за изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на наше Решение 
№ 93. това се налага, поради промяна в съставите на педагогическите колективи на 
територията на община Две могили за учебна 2011/2012 година. Няма нищо нередно, така 
че становището на комисията е да се приеме предложеното ни решение.. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

6 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети, 
чл. 67, ал. 3 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г., Наредба № 6 за условията и реда на 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Докладна записка с вх. № 
269 от 12.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 186 

 

1. Добавя нови два реда в Приложение 7.1. „Списък на педагогическите 
специалисти в общината, които имат право на заплащане на част от транспортните 
разходи за 2012 г.” към т. 8 от Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет с 
Протокол 6/15.02.2012 г., както следва:  

 

№ 
по 
ред 

Име на пътуващия % Месторабота Длъжност Маршрут 

23. Павлинка Борисова 
Петрова 

85 ЦДГ – село Кацелово Детска учителка Острица-Кацелово-
Острица 

24. Татяна Петкова  
Костова 

85 ЦДГ – село Баниска Детска учителка Две могили-Баниска
Две могили 

 

Приложение: Списък на педагогическите кадри от общината, които имат право на 
заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 270/13.06.2012 г., 

относно: Определяне размера на платения годишен отпуск на Председателя на 
Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа докладната записка касаеща определяне на размера на платения годишен отпуск 
на Председателя на общинския съвет. Това се налага, тъй като ние приехме с Решение № 
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22 Правилни № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, но в него пропуснахме да вземем 
решение, с което да определим размера на платения годишен отпуск на Председателя на 
Общинския съвет. Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда, размера на платения 
годишен отпуск не може да бъде по-малък от 20 работни дни. За някои категории 
работници и служители, в зависимост от характера на работата им с Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските Министерският съвет е приел, че те имат право 
на удължен платен годишен отпуск. Единственият пропуск тук, според комисията е, че 
датата в посочена в проекта на решение е неправилна и тя трябва да бъде променена на 
01.01.2012 г. Иначе становището на комисията е да се приеме предложеният проект на 
решение, като датата бъде коригирана. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Според мен датата за влизане в сила на решението трябва да бъде не 01.01.2012 г., а 

25.11.2011 г. откогато г-жа Ефтимова е избрана за Председател на Общинския съвет. 
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Съгласна съм с предложението на г-н Георгиев, нека датата на влизане в сила на 

решението бъде 25.11.2011 г. 
3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка съм подала декларация по чл. 12, т. 

4, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 
и няма да взема участие в гласуването. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 121, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 24 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 270 
от 13.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 187 

 

1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва, както следва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от които – Христина 

Димитрова Ефтимова – 24 работни дни. 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, от които – 

Христина Димитрова Ефтимова – 9 работни дни. 
2. Решението влиза в сила от 25 ноември 2011 г. 
3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сведе настоящото решение до 

знанието на заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал”  - 1 глас (Христина Димитрова Ефтимова) 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 273/13.06.2012 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2011 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 
и отчет за собствения капитал). 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка, касаеща 
приемането на информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили за 
2011 година. Освен информацията за дейността си, Управителят на дружеството ни е 
представил и годишен финансов отчет на фирмата за 2011 година. От тях се вижда, че за 
2011 година приходите от обичайната дейност на дружеството възлизат на 255 000 лева, 
като са направени разходи в размер на 251 000 лева. Финансовият резултат за 2011 година 
на фирмата е счетоводна печалба в размер на 4 000 лева, като е внесен данък печалба в 
размер на 400 лева и така чистата печалба става в размер на 3 600 лева. Становището на 
комисията е да приеме представената информация, заедно с годишния финансов отчет за 
2011 година, като задължава Управителят на дружеството да го подаде в Агенцията по 
вписванията в град Русе, не по-късно от 30.06.2012 г. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка също съм подала декларация по чл. 

12, т. 4, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси и няма да взема участие в гласуването, тъй като счетоводството на „Черни Лом 
2008” ЕООД се обслужва от фирма ЕТ „Ефтимови – Христина Ефтимова”. 
 След приключване на разискванията 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 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 4/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 273 от 13.06.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 188 

  

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 
Две могили за 2011 година. 

2. Приема Годишния финансов отчет за 2011 година (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на ТД „Черни Лом 
2008” ЕООД град Две могили ЕИК 200223749, като задължава управителя Александър 
Иванов Иванов да подаде същия в срок до 30.06.2012 г. в Агенцията по вписванията в град 
Русе. 

Приложение:  
1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 2011 

година. 
2. Годишен финансов отчет за 2011 година (баланс, отчет за приходи и разходи, 

отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
„Негласувал”  - 1 глас (Христина Димитрова Ефтимова) 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 275/15.06.2012 г., относно: 

Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на общински съветници. 
По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. Става въпрос 
за възстановяването на изплащането на полагащото се възнаграждение на двама общински 



 

 13

съветници. От началото на новоизбрания Общински съвет, Общинските съветници Боян 
Симеонов Иванов и Велико Димитров Великов не са получавали възнаграждение за 
работата си, както и не са им внасяни осигурителни вноски, тъй като през този период са 
получавали парично обезщетение за безработица. По разпореждане на Директора на РУ 
„СО” град Русе на упоменатите Общински съветници е спряно производството по 
плащане на парично обезщетение за безработица от 01.04.2012 г. Същите са подали в 
деловодството на Общинския съвет заявления за възстановяване на изплащането на 
полагащото им се възнаграждение като общински съветници, считано от 01.04.2012 г. 
Становището на комисията е да се приеме предложението. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка Общинските съветници Боян 

Симеонов Иванов и Велико Димитров Великов са подали декларации по чл. 12, т. 4, във 
връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и няма 
да вземат участие в гласуването. 

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 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 275 от 15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 189 

 

1. Дава съгласие да бъде възстановено изплащането на възнагражденията на 
Общинските съветници Боян Симеонов Иванов и Велико Димитров Великов считано от 
01.04.2012 г. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

„Негласувал”  - 2 глас (Боян Симеонов Иванов и Велико Димитров Великов) 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 277/15.06.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на 
село Батишница. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа настоящата докладна записка, която е за продажбата на земеделска 
земя в землището на село Батишница. Община Две могили е собственик на този имот, 
който е „Посевна площ” с площ от 2.634 дка. Данъчната оценка на имота е в размер на 
522.72 лева, а пазарната оценка е в размер на 1 580 лева. Кметът на Общината ни предлага 
началната цена за продажбата при провеждането на публичния търг с явно наддаване да 
бъде 1 650 лева. Към имота има проявен интереса за закупуването му и становището на 
комисията е той да бъде продаден. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа някои неща, които касаят всички докладни за продажби и 

отдаване под наем на имоти общинска собственост. 
На първо място – в ршението под точка първа е записано „Да бъде включен в 

раздел II (римско две) от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
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собственост за 2012 година...”. Това ме навява на мисълта, че когато приемахме тази 
програма общинската администрация не си е направила добре сметката какво ще предлага 
за продажба и отдаване под наем през настоящата година. Хубаво е при изготвянето на 
програмата за 2013 година да се работи и да се помисли малко повече. 

На второ място – смятам, че не е необходимо в самото решение да се пишат 
основания. Основанията са изнесени отгоре преди самото решение, така че не е 
необходимо да ги повтаряме отново. 

Трето – в докладната записка е записано, че към имота има проявен интерес за 
закупуването му. Какъв е интереса на Общината да го продава? Така както сме започнали 
какво ще правим когато разпродадем всичко? Нека тези маломерни имоти се обединят и 
така се отдават под аренда на земеделските производители. Хубаво е да продаваме само 
малките и незначителни парцели. 

На следващо място – какво означава, че към имота няма предприети действия за 
управлението му? Означава ли това, че Общината не си стопанисва добре имотите? Какъв 
е интереса на Общината да продаде този имот? Хубаво е в докладните записки за 
продажба на имоти да се записва защо Общината има интерес от продажбата на 
съответния имот. 

Нека започнем да мислим по въпроса за комасиране на имотите. 
2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Преди няколко заседания на Общинския съвет, Общинският съветник Драгомир 

Дамяновпредложи именно маломерните имоти да се продават, тъй като Общината няма 
интерес да ги стопанисва. 

За основанията за приемане на решенията ще кажа, че ми е крайно неприятно на 
всяко заседание на Общинския съвет да изказвате своите забележки. Предлагам ви да се 
съберем Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
заедно с юристите в общинска администрация и да изясним какъв точно е редът за 
изписване на решенията. Нека нещата се изчистят, за да няма повече подобни забележки.  

За комасирането на земите на територията на Общината – в цялата страна все още 
няма такава практика, а камо ли ние да комасираме. 

3. Микерям Адям – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че въпросният имот се намира между два жилищни имота. 

Вместо да буренясва е хубаво да се продаде, за да може да се изчисти мястото и да се 
стопанисва. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В село Батишница тези имоти представляват главно „Ясаци” и е по-добре те да 

бъдат продавани. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 
35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 2, чл. 35, ал. 1, т. 
1, чл. 101, ал.1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане 
с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 277 от 15.06.2012 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 190 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г. на Общински съвет град Две могили, 
следния недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 1112 от 04.11.2008 г. 
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на Кмета на Община Две могили, вписан в Агенция по вписванията град Бяла под № 150 
том ХVІІІ дв.вх.рег. № 8240/05.11.2008г., а именно: „Посевна площ”, с площ от 2.634 (два 
декара, шестотин тридесет и четири квадратни метра), представляващ имот № 000170 (сто 
и седемдесет), категория на земята при неполивни условия III (трета), по Картата на 
възстановената собственост на землището на село Батишница, ЕКАТТЕ 02868, при 
граници и съседи: север – имот № 000070 – пасище, мера на Община Две могили, изток - 
имот № 000171 – жилищна територия на Ереджеб Сали Сали, юг – имот № 000057 – 
жилищна територия на село Батишница. 
            2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване имотът 
описан в т.1. 
           2.1. При данъчна оценка на имота е в размер на 522.72 лева (петстотин двадесет и 

два лева, седемдесет и две стотинки) и пазарна оценка е в размер на 1 580.00 лева (хиляда 
петстотин и осемдесет лева и нула стотинки), определя начална цена за продажба при 
провеждането на публичния търг с явно наддаване в размер на 1 650.00лева (хиляда 
шестотин и петдесет лева и нула стотинки). 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. След продажба на имота 50% от средствата да се преведат по сметка на 

кметсво село Батишница за разрешаване на въпроси от местно значение. 
            3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на Община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 278/15.06.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000096 на Община Две могили в землището на 
село Острица. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка за 
отдаването под наем на „Рибарник” в землището на село Острица. Имотът е собственост 
на Общината и е с площ от 98.866 дка. Към имота има проявен интерес за отдаването му 
под наем. Становището на комисията е имотът да бъде отдаден под наем, но отдаването 
му да е чрез провеждането на конкурс. Подготвили сме проект на решение за 
провеждането на конкурса и предлагаме решението да добие вида: 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 14, ал. 1 във връзка с 
ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23, т. 1, пр. 2, чл. 100, т. 3, чл. 
101, ал. 1, пр. 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка № 278 от 15.06.2012 г., реши: 

1. Да бъде включен в Раздел ІV (римско четири) по Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. „Рибарник” с площ от 98.886 
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(деветдесет и осем декара и осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), съставляващ 
имот № 000096 (деветдесет и шест) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54362, община Две могили, 
област Русе, при граници и съседи: имот № 000108 – вътрешна река на МЗХ – ХИС, имот 
№ 000097 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, имот № 069001 – 
кравеферма на Янко Петров Енчев, имот № 069004 – ведомствен път на Община Две 
могили, област Русе, имот № 069002 – кравеферма на Лена Добрева Иванова и имот № 
000099 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе. 

2. Да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, след провеждане на 
публично-оповестен конкурс имот – частна общинска собственост по Акт № 
110/24.03.1999 г. На Кмета на Община Две могили, вписан по надлежния ред в Агенцията 
по вписвания град Бяла под № 33, том VІІІ, парт. 870 от 16.05.2005 г., а именно: 
„Рибарник” с площ от 98.886 (деветдесет и осем декара и осемстотин осемдесет и шест 
квадратни метра), съставляващ имот № 000096 (деветдесет и шест) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 
54362, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000108 – 
вътрешна река на МЗХ – ХИС, имот № 000097 – пасище, мера на Община Две могили, 
област Русе, имот № 069001 – кравеферма на Янко Петров Енчев, имот № 069004 – 
ведомствен път на Община Две могили, област Русе, имот № 069002 – кравеферма на 
Лена Добрева Иванова и имот № 000099 – пасище, мера на Община Две могили, област 
Русе, при следните условия: 

2.1. Предложена цена: 
- за предложение за цена от 5 000 лева – 1 точка;  
- за предложение за цена от 5 500 лева – 2 точка;  
- за предложение за цена от 6 000 лева – 4 точка;  
- за предложение за цена от 6 500 лева – 7 точка;  
- за предложение за цена от 7 000 лева – 10 точка;  
- за всяка следваща предложена цена, закръглена на 500 лева и на 1000 се 

получават по 4 точки.  
1.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 
Точките по критерия се образуват, както следва: 
- за предложение за разкриване на 1 работно място – 1 точка; 
- за предложение за разкриване на 2 работни места – 3 точка; 
- за предложение за разкриване на 3 работни места – 5 точка; 
- за предложение за разкриване на 4 работни места – 7 точка; 
- за предложение за разкриване на 5 работни места – 10 точка; 
- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 3 точки. 
1.3. Други: 
- наемателят има адресна регистрация на територията на Община Две могили – 1 

точки. 
- наемателят има 2 години опит в използаването и поддържането на „Рибарник” – 2 

точки. 
- наемателят няма или не е имал финансови задължения към Община Две могили 

през последните 3 (три) години – 3 точки. 
- ежегодно, финансово или в натура, до размер на 1000 (хиляда) лева,  да подпомага 

социални, спортни и други инициативи в Община Две могили – 4 точки. 
- да въведе в експлоатация „Рибарника” в срок от 1 година. Ако това не бъде 

направено, договорът да бъде прекратен без предизвестие, а наемателят заплати на 
Община Две могили, неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. 

1.4. Начин на класиране 
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  
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3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Въпросният „Рибарник” е в ужасно състояние, това са пустеещи земи. За да стане 

наистина „Рибарник” с необходимите изисквания ще трябва да се вложи изключително 
голяма инвестиция. Не можем да утежняваме наемателя с тези условия като го 
задължаваме ежегодно, финансово или в натура, до размер на 1 000 (хиляда) лева, да 
подпомага социални, спортни и други инициативи в Община Две могили. Според мен тази 
точка трябва да отпадне. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Според мен решението трябва да си остане както е по предложение на Кмета на 

Общината, но наемната цена да бъде в размер на 5 000 лева, а не – 2 472 лева, както е 
записано в докладната записка. Но нека е без конкурс. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред има направени четири предложения – на 

Кмета на Общината, както е по Докладна записка – „Рибарникът” да бъде отдаден под 
наем с търг с явно наддаване при начална наемна цена от 2 472 лева, на Комисията по 
„Бюджет и финанси” – имотът да бъде отдаден под наем след провеждането на публично-
оповестен конкурс със съответните условия, на Общинският съветник Мехмед Чолаков – 
имотът да бъде отдаден под наем след провеждането на търг с явно наддаване при 
първоначална наемна цена в размер на 5 000 лева и предложението на Общинският 
съветник Боян Симеонов – имотът да бъде отдаден под наем след провеждането на 
публично – оповестен конкурс, както предложи Комисията по „Бюджет и финанси”, на 
условието „ежегодно, финансово или в натура, до размер на 1 000 (хиляда) лева, да 
подпомага социални, спортни и други инициативи в Община Две могили” да отпадне.  

Преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: имотът да бъде отдаден под наем след провеждане на публично – оповестен 
конкурс със съответните условия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 5 (пет) гласа „За”, 12 (дванадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението не се приема. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

Който е съгласен с предложението на Кмета на Общината, както е по докладната 
записка, а именно: имотът да бъде да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с 
явно наддаване при начална наемна цена в размер на 2 472 лева, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 17 (седемнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението не се приема. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Мехмед Чолаков, а 
именно: имотът да бъде имотът да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с явно 
наддаване при начална наемна цена в размер на 5 000 лева, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
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Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, пускам листа за гласуване. Обяснявам процедурата на гласуване каква е – 

който е съгласен решението да бъде прието във вида както е по докладната записка, но 
началната наемна цена да бъде в размер на 5 000 лева, полага подписа си в графа „За”. 
Който е съгласен с предложението на „Комисията по бюджет и финанси”, като условието 
„ежегодно, финансово или в натура, до размер на 1 000 (хиляда) лева, да подпомага 
социални, спортни и други инициативи в Община Две могили”, отпадне полага подписа си 
в графа „Против”. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 14, 
ал. 1 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23, т. 1, 
пр. 2, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 1, пр. 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право 
на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под 
наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка № 278 от 15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 191 

 

1.  Да бъде включен в Раздел ІV (римско четири) по Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. „Рибарник” с площ от 98.886 
(деветдесет и осем декара и осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), съставляващ 
имот № 000096 (деветдесет и шест) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54362, община Две могили, 
област Русе, при граници и съседи: имот № 000108 – вътрешна река на МЗХ – ХИС, имот 
№ 000097 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, имот № 069001 – 
кравеферма на Янко Петров Енчев, имот № 069004 – ведомствен път на Община Две 
могили, област Русе, имот № 069002 – кравеферма на Лена Добрева Иванова и имот № 
000099 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе. 

2. Да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, след провеждане на 
публично-оповестен конкурс имот – частна общинска собственост по Акт № 
110/24.03.1999 г. На Кмета на Община Две могили, вписан по надлежния ред в Агенцията 
по вписвания град Бяла под № 33, том VІІІ, парт. 870 от 16.05.2005 г., а именно: 
„Рибарник” с площ от 98.886 (деветдесет и осем декара и осемстотин осемдесет и шест 
квадратни метра), съставляващ имот № 000096 (деветдесет и шест) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 
54362, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000108 – 
вътрешна река на МЗХ – ХИС, имот № 000097 – пасище, мера на Община Две могили, 
област Русе, имот № 069001 – кравеферма на Янко Петров Енчев, имот № 069004 – 
ведомствен път на Община Две могили, област Русе, имот № 069002 – кравеферма на 
Лена Добрева Иванова и имот № 000099 – пасище, мера на Община Две могили, област 
Русе, при следните условия: 

2.1. Предложена цена: 
- за предложение за цена от 5 000 лева – 1 точка;  
- за предложение за цена от 5 500 лева – 2 точка;  
- за предложение за цена от 6 000 лева – 4 точка;  
- за предложение за цена от 6 500 лева – 7 точка;  
- за предложение за цена от 7 000 лева – 10 точка;  
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- за всяка следваща предложена цена, закръглена на 500 лева и на 1000 се 
получават по 4 точки.  

1.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 
Точките по критерия се образуват, както следва: 
- за предложение за разкриване на 1 работно място – 1 точка; 
- за предложение за разкриване на 2 работни места – 3 точка; 
- за предложение за разкриване на 3 работни места – 5 точка; 
- за предложение за разкриване на 4 работни места – 7 точка; 
- за предложение за разкриване на 5 работни места – 10 точка; 
- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 3 точки. 
1.3. Други: 
- наемателят има адресна регистрация на територията на Община Две могили – 1 

точки. 
- наемателят има 2 години опит в използаването и поддържането на „Рибарник” – 2 

точки. 
- наемателят няма или не е имал финансови задължения към Община Две могили 

през последните 3 (три) години – 3 точки. 
- да въведе в експлоатация „Рибарника” в срок от 1 година. Ако това не бъде 

направено, договорът да бъде прекратен без предизвестие, а наемателят заплати на 
Община Две могили, неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. 

1.4. Начин на класиране 
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 

представи екземпляр от сключения договор.   

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 7 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 279/15.06.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Кацелово. 
По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
На заседание на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 

интереси и други дейности” разгледахме много подробно въпросната докладна записка. 
Става въпрос за продажбата на 39 маломерни имоти в землището на село Кацелово. 
Според мен тази докладна записка трябва да се оттегли за разглеждане и да се изяснят 
нещата, защото за някои от имотите хората имат нотариални актове, а ние искаме да им 
продадем имотите, на които те си плащат данъците. Нека се изчака и да се уточни кой има 
дворно място, за което притежава нотариален акт за собственост. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева - Нечева – Общински съветник: 
Сроковете за възстановяване на имотите, които са по чл. 19 от ЗСПЗЗ изтекоха 

много отдавна. Всички посочени за продажба имоти са пустеещи лозя, които не се 
обработват. Нека се продават. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Съгласен съм със Соня, наистина срокът за възстановяване на собствеността изтече 

на 14.05.2007 година, но това че Общината притежава актове за частна общинска 
собственост не означава, че е собственик. Хората си имат нотариални актове и след 
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изтичането на тази дата има иск по чл. 124 от ГПК и този човек може да поиска да му се 
възстанови имота, за който притежава нотариален акт. Ако от тези места има 10-15, които 
работят, то тези хора би следвало да отпаднат от списъка. Нека се пусне съобщение да се 
явят хората и да се изяснят нещата.  

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Това дали съответния човек е собственик на имота или не ние неможем да решим. 

Това може да се реши само и единствено в съда. Всички имоти са маломерни парцели и 
трябва да бъдат продадени, за да могат да се изчистват. Общината никога няма да може да 
ги стопанисва. Нека решението се приеме в този вид. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Беше назначена комисия, която ходи на място да разговаря с хората и определи кои 

имоти могат да се продават и кои не. Изготвен е протокол и не мисля, че ако е имало 
жалби нямаше да се вземат в предвид и съответните имоти да отпаднат от списъка. Но 
нека все пак г-н Гецов доведе в Общината хората, които имат нотариални актове за 
ползваните от тях имоти и ще видим как стоят нещата. И все пак ако някой си е работил 
мястото през годините няма никакъв проблем да си го закупи и да стане собственик. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , 
чл.35, ал.1, чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 2, чл. 35, ал. 1, 
т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и 
на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две могили и 
Докладна записка с вх. № 279 от 15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 192 

 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012г. на Общински съвет Две могили, 39 броя 
маломерни имоти в землището на село Кацелово, описани в Приложение № 1 към 
настоящата докладна записка. 

2. Да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
имотите описани в Приложение № 1. 

2.1. При продажба на имотите, 50 % от средствата да се преведат по сметка на 
кметсво село Кацелово за решаване на въпроси от местно значение.  

2.2. Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описаните 
в Приложение №1 имоти 

3.2. Вписването на продажбите в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

3.3. В три дневен срок от подписването на договорите за продажба  да представи 
копие от същите в Общински съвет. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рафие Хасанова Юсеинова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Фуркан Фердиев Зейнелов. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата 

докладна записка, която е във връзка с подадено заявление от Рафие Юсеинова, с което ни 
уведомява, че е станала майка за втори път. Всички необходими документи са съгласно 
изискванията на Наредба № 10. И двамата родители са жители на нашата Община и 
становището на нашата комисия е заявлението да бъде уважено. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Юсеинова да и баде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка Общинският съветник Юсеин 

Ахмедов Юсеинов е подал декларация по чл. 12, т. 4, във връзка с чл. 14 от Закона за 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси и няма да вземе участие в 
гласуването, тъй като е в роднинска връзка с майката на детето. 

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 Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 280 
от 15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 193 

 

1. Отпуска на Рефие Хасанова Юсеинова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 43 еднократна финансова помощ в 
размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Фуркан Фердиев 
Зейнелов, роден на 16.03.2012 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 

„Негласувал” - 1 глас (Юсеин Ахмедов Юсеинов) 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Донева Кръстева, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Теодора Петрова Кръстева. 
 По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Галя Кръстева, която работи в общинската администрация е подала заявление за 
раждане на второ дете – Теодора. Представила е Акт за раждане на първото и второто си 
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дете, декларация, че няма да остави детето си в специализирана институция, документи за 
завършено от нея и бащата на детето – Петър Божинов Кръстев висше образование. От 
общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 
родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на 
Наредба № 10, това заявление е редовно и становището на комисията е то да бъде 
уважено.  
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Кръстева да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка Общинският съветник Светлозар 

Милчев Донев е подал декларация по чл. 12, т. 4, във връзка с чл. 14 от Закона за 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси и няма да вземе участие в 
гласуването, тъй като е в роднинска връзка с майката на детето. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
По тринадесета 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 Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 281 
от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 194 

 

1. Отпуска на Галина Донева Кръстева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Петър Берон” № 1 еднократна финансова помощ в размер 
на 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Теодора Петрова Кръстева, 
роден на 05.05.2012 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 

„Негласувал” - 1 глас (Светлозар Милчев Донев) 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 282/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, живееща в 
село Батишница за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. 
 По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Настоящата докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията. 
Става въпрос за подадено заявление от Боряна Валентинова Христова за отпускане на 
еднократна помощ за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. Представила е 
Акт за раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана 
институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – Галин Тодоров Георгиев 
средно образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 
видно, че Боряна има постоянен и настоящ адрес в село Батишница, а бащата – в град 
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Попово. По тази причина сатовището на комисията е заявлението, съгласно Наредба № 10, 
да бъде уважено в размер на 50 %.  
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на нашата комисия е на г-жа Христова да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете, тъй като бащата на 
детето – Галин Тодоров Георгиев е с постоянен и настоящ адрес в град Попово. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 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 и Докладна записка с вх. № 282 от 
15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 195 

 

1. Отпуска на Боряна Валентинова Христова, живееща в село Батишница, община 
Две могили, област Русе, на улица „Камчия” № 4 еднократна финансова помощ в размер 
на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова, родена на 
27.04.2012 г, тъй като бащата на детето – Галин Тодоров Георгиев е с постоянен и 
настоящ адрес в град Попово. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 283/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Ахмед, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Селин Феик Шемси. 
 По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”: 

Следващото заявление, което е от Силвен Бедри Ахмед за отпускане на еднократна 
помощ за раждане на първо дете – Селин Фаик Шемси също беше разгледано на заседание 
на комисията. Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да остави 
същото в специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата на детето 
– Фаик Шемсиев Зюлкяров средно образование. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че само майката има постоянен адрес в град Две 
могили. Настоящия и адрес е в град Русе. Бащата на детото има постоянен и настоящ 
адрес в село Смирненски. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 
редовно и становището на комисията е да бъде уважено, но на 50 %. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Ахмед да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 100 лева, 
тай като бащата на детето – Фаик Шемсиев Зюлкяров е с постоянен и настоящ адрес в 
село Смирненски. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
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По петнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 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 и Докладна записка с вх. № 283 от 
15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 179 

 

1. Отпуска на Силвен Бедри Зюлкярова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Видин” № 27 еднократна финансова помощ в размер на 
100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Селин Фаик Шемси, родена на 21.04.2012 г, 
тъй като бащата на детето – Фаик Шемсиев Зюлкяров е с постоянен и настоящ адрес в 
село Смирненски, област Русе. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха Исуфова Майрямова, живееща в 
село Батишница, на улица „Вит” № 35. 
 По нея докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”: 

Следващата молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Мелиха 
Исуфова Майрямова от село Батишница. В нея тя ни моле за помощ, тъй като е майка на 
Айлян Сабриева Неджатиева, която страда от дълбока умствена изостаналост. Тя е с 100 
% наработоспособност, с чужда помощ. Нуждае се от лекарства, а средствата им не 
достигат. Приложила е експертно решение. Становището на комисията е молбата да бъде 
уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Майрямова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
По шестнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 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 и Докладна записка 
с вх. № 284 от 15.06.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 197 
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1. Отпуска на Мелиха Исуфова Майрямова, живееща в село Батишница, на улица 
„Вит” № 35 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 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 285/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Венета Димитрова Асенова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 
 По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Следващата постъпила молба е от Венета Димитрова Асенова от село Бъзовец за 
отпускане на еднократна финасова помощ. Моли ни за помощ, тъй като синът и 
Венцислав Валентинов Асенов и съпруга и – Валентни Ангелов Асенов са инвалиди. Има 
и син – ученик в трети курс. Нуждае се от средства, за да покрие някои неотложни 
финансови нужди. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Асенова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 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 и Докладна записка 
с вх. № 285 от 15.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 198   

1. Отпуска на Венета Димитрова Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 153 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 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 286/15.06.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана Стоянова Димитрова, живееща в 
село Каран Върбовка, на улица „Паисий Хилендарски” № 46. 
 По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Следващата молба е от Цветана Стоянова Димитрова от Каран Върбовка, която 

иска да и отпуснем еднократна финансова помощ, тъй като е инвалид и живее сама. Има 
назначен “Личен асистент”, който от два месеца е болен и ще продължи да се лекува още 
дълго. По Програмата не могат да го заместят. Затова иска да и отпуснем помощ за да 
може да си наеме някой друг човек от селото, който да и помага по 1 час на ден или при 
нужда. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 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 и Докладна записка 
с вх. № 286 от 15.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 199   

1. Отказва на Цветана Стоянова Димитрова, живееща в село Каран Върбовка, на 
улица „Паисий Хилендарски” № 46 отпускането на еднократна финансова помощ.   

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 294/19.06.2012 г., относно: 

Избор и мандат на обществен посредник, действащ на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Председател на Временната комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две 
могили, област Русе: 

Колеги, комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен 
посредник на територията на Община Две могили, област Русе проведе две заседания, на 
едно от които направихме интервю с заявилите желание да участват в конкурса за избор 
на Обществен посредник. Преценихме, че можем да допуснем и двамата кандидати до 
избор, затова сега се налага да проведем избора, чрез тайно гласуване.  

Преди да преминем към процедурата по гласуването искам да дам думата на 
двамата кандидати, които са тук сред нас и ако някой от Общинските съветници има 
въпроси към тях, може да ги зададе. 

1. Теодор Андреев – Общински съветник: 
Аз съм най-новият Общински съветник, но пръв ще задам въпроса си към г-н 

Йордан Борисов, който до момента е бил действащ Обществен посредник в Община Две 
могили. 

Г-н Борисов, интересно ми е, били сте Обществен посредник действащ на 
територията на Община Две могили, назначен на трудов договор. Защо сте напуснали и 
след това са Ви назначили на граждански договор? 
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2. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
На въпроса Ви, г-н Андреев ще отговоря, че не съм напуснал Община Две могили, 

напуснал съм Община Иваново. Каквото и да съм направил, съм го направил в рамките на 
закона. Мога само да ви кажа, че този въпрос не е поставен на точното място. 

Аз искам да кажа как станах аз Общестне посредник на Община Двемогили. 
Всичко започна през 2008 година и това беше изцяло моя идея. Исках да направя така 
наречения „Пътуващ Омбудсман”, като до него момент в България нямаше такова нещо. 
Общини като Две могили, Борово, Вятово, Бяла и Иваново повярваха в мен, благодарение 
на Общинския съвет.  

Започнах работа на трудов договор на двете общини – Две могили и Иваново.  
Гордея се с това, че спечелих Директорското място на Държавен архив в град Русе. 

Подал съм си писмено заявление, с което изявявам желанието си да ми се прекрати 
трудовият договор и оттогава съм на граждански договор. Това наложи промяна на 
правилника за организацията и дейността на Общественият посредник в двете общини. 
Общинския съвет при Община Две могили направи необходимите промени, но Община 
Иваново – отказа и това ме принуди да напусна. 

Общественият посредник защитава правата и законните интереси на гражданите, 
когато те са нарушени от действия, или бездействия на общински органи и техните 
администрации и от лица, на които е възложено предоставянето на обществени услуги и 
съдейства за ефективно действаща местна власт чрез контрол върху нейните актове и 
действия. 

Ето защо това трябва да бъде човек морално чист, да познава добре хората от 
общината, кмета на общината, както и общинската администрация. Така ще може по-
добре да защитава правата и достойнствата им. Хората от Община Две могили ме 
познават много добре и аз не съм пристъпвал закона никога. 

Когато започнах постъпиха множество жалби главно към Дирекция „Социално 
подпомагане”. С моите писма съм оказвал голамо съдействие на населението. 

Опитах се да подпомогна общинската администрация с кандидатстването по 
проекти по различните оперативни програми. Така успяхме да направим ремонт на моста 
в село Кацелово, моста в село Острига, множество повредени стълбове в града бяха 
подменени. Направих всичко това и ще продължавам да го правя.  

С последното изменение на Закона за омбудсмана ние ставаме превантивен орган 
за хората поставени под запрещение. 

Хората ми вярват, защото съм близо до тях, изслушвам жалбите, молбите и 
проблемите на всички и се опитвам да им помогна. 

Искам да си запазя доброто име и да продължавам да помагам, така както съм го 
правил 4 години. 

3. Валентин Димитров – Кандидат за Обществен посредник: 
Имах удоволствието да присъствам на заседанието на общинския съвет. За тези 

няколко часа аз ви наблюдавах като Общински съветници и придобих представа за всеки 
един от вас. 

Благодаря на Председателя на Общинския съвет, че ни покани да присъстваме. 
За себе си мога да кажа, че съм семеен с две деца. Имам две висши образования и 

съм преподавател в Стопанска академия „Д.А.Ценов” в град Свищов. 
Струва ми се, че някой е заблудил Общинският съвет по отношение на статута на 

Омбудсмана. Знаейки, че не всички общински съветници са с юридическо образование, аз 
реших да се кандидатирам за Обществен посредник действащ на територията на Община 
Две могили. Ако вие ми гласувате доверие, аз ще направя промени в Устройствения 
правилник. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Временната комисия за организиране и 
провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община 
Две могили, област Русе: 
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Като Председател на Временната комисия по организиране и провеждане на 
конкурса за избор на обществен посредник, действащ на територията на Общината искам 
да обява процедурата по гласуването.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има два правоъгълника с имената на 
кандидатите. Отивате на определеното тук в ъгъла място за гласуване и правите своя 
избор. Бюлетината я поставяте в плика и ги пускате в кутията. После идвате при 
комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. За избран ще се смята кандидатът 
получил мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници или 12 гласа. Ако няма 
въпроси, моля комисията да покаже кутията, да подпише лепенките и да запечата с тях 
кутията. Въпроси – няма. 

Комисията е готова да проведе процедурата по избора за „Обществен посредник, 
действащ на територията на Община Две могили, област Русе”. Затова, пристъпваме към 
гласуване.  

Като си чуете името, елате при нас, за да получите една бюлетина и един празен 
непрозрачен плик. Гласувайте на определеното за целта място. Направете своя избор. 
Сложете бюлетината в плика и ги пуснете в тази кутия. След това се подпишете в списъка 
на гласувалите. 

Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която само едно 
име стои отбелязано.  

Недействителни са бюлетините, когато:  
1. В избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани две и повече имена;  
2. Бюлетината не е по установения образец. 
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Има ли някой от общинските съветници който да не е разбрал как ще протече 

гласуването? 
Няма. 
Започваме. 

 

Комисията кани по азбучен  ред съветниците да гласуват. Дава им по една 

бюлетина и един празен непрозрачен плик.  

Съветниците отиват на определеното за гласуване място. Правят своя избор. 

Слагат бюлетината в плика и ги пускат в кутията. След това се подписват в списъка на 

гласувалите. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Временната комисия за организиране и 
провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община 
Две могили, област Русе: 

Обявавам гласуването на общинските съветници за избор на „Обществен 
посредник на територията на Община Две могили, област Русе” за приключило.  

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 17 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според начина на 
гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   17. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 
следва: 
3.3.1. Йордан Петров Борисов е получил 16 гласа. 
3.3.2. Валентин Димитров Димитров е получил 1 глас. 
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След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 
„Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе”, 
Комисията обяви, че Общинският съвет в Община Две могили, област Русе на 
основание чл. 21а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 5, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 11 от Правилник № 5 за организацията 
и дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 294 от 19.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 200   

1. Избира, считано от 25.06.2012 г., за срок от 4 (четири) години Йордан Петров 
Борисов, за обществен посредник, действащ на територията на община Две могили, 
област Русе. 

2. В 14 – дневен срок от днес, същия следва да постъпи на работа, като задължава 
Кмета на Община Две могили да сключи с него договор.   

 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви запозная и да ви помоля, независимо, че нямате докладната 

записка да гласувате едно решение, което касае кандидатстването по Програма за 
развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” на Читалищното настоятелство към НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” в село 
Кацелово. Крайният срок за кандидатстване по проекта е 30.06.2012 г. и това налага да 
вземем решение сега. Тъй като не е необходимо съфинансиране от страна на Общината, не 
виждам пречка да дадем съгласието си. 

Предлагам ви решението, което ще приемем да бъде в този вид: 
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 общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, реши : 

1. Допълва Приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община Две 
могили” от Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две 
могили 2007 – 2013 г. и Общинския план за енергийна ефективност на Община Две 
могили за периода 2010 – 2016 година, а именно: Мярка 321 – „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”. 

2. Дава съгласие Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” в село Кацелово да 
кандидатсва за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013 г., по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”. 

3. Удостоверява, че проектът по т. 2 е залегнат в приоритетите на Актуализирания 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. и 
Общинския план за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2010 – 2016 
година  

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам ви да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението да вземем решението във вида, в който го 
предложих, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
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Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
След проведеното гласуване, 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 общинският съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 201 

 

1. Допълва Приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община Две 
могили” от Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две 
могили 2007 – 2013 г. и Общинския план за енергийна ефективност на Община Две 
могили за периода 2010 – 2016 година, а именно: Мярка 321 – „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”. 

2. Дава съгласие Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” в село Кацелово да 
кандидатсва за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013 г., по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”. 

3. Удостоверява, че проектът по т. 2 е залегнат в приоритетите на Актуализирания 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. и 
Общинския план за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2010 – 2016 
година  

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

2. Невена Георгиева – Общински съветник: 
Аз искам да ви помоля да се опитаме да вземем някакво решение и за Читалищата 

от Общината, които нямат собственост и нямат собствени приходи да им помогнем като 
им отпуснем по 200 лева, тъй като искат да кандидатстват по проект на стойност 1000 
лева, като съфинансирането от тяхна страна ще е 20 %, а те не разполагат с тези средства.  
 3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 Няма нужда да вземате решение, при актуализацията на бюджета на Общината, 
следващия месец ще заложим тези средства. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на десетото (редовно) заседание на Общинския 

съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 27.06.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № 158. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

За Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 

    _______________(Соня Петрова Неделчева – Нечева) 


