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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 

№ 15 
 

Днес, 28 септември 2012 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна петнадесетото редовно заседание на VІ– тия Общински съвет 
– Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
 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 Общината, Димитър Димитров – зам.-кмет на 
Общината, служители от общинска администрация, кметове на кметства от Община Две 
могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да ви дам думата по предварително раздадения дневен ред, искам да 

ви съобщя за допуснати явни фактически грешки при изписването на три от решенията по 
Протокол № 14/31.08.2012 г., а именно: Решения № 228, 235 и 238. 

Ще ви припомня само, че Решение № 228 е за промяната на статута на 
Професионалната гимназия по селско стопанство в град Две могили, Решение № 235 е за 
поемане на общински дълг за закупуване на лек автомобил и Решение № 238 е за промяна 
на статута на част от имот в землището на село Острица. 

И трите решения не се приеха от Общинските съветници, а изписването на 
решението не е достатъчно ясно, като е пропуснато да се запише частицата „не” пред 
всяко от решенията. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам само да вметна, че тази промяна трябва да се отрази и в броя на 
гласувалите, защото като сложите частицата „не” пред решението, тогава и гласуването 
ще трябва да се промени. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото редовно заседание. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Николай Христов – Кмет на Общината: 

Уважаеми дами и господа, тъй като в дневния ред е заложена Докладна записка с 
вх. № 420/20.09.2012 г., относно промяната на статута на част от имот от публична в 
частна общинска собственост, след проведени консултации с външна юридическа намеса 
решихме докладната записка да бъде оттеглена от дневния ред и молителите да си 
потърсят правата по съдебен ред. В предвид на това искам да си оттегля Докладна записка 
с вх. № 420/20.09.2012 г. от дневния ред предвиден за разглеждане на настоящото 
заседание. 

Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да взема отношение по въпросната докладна записка. Така или иначе 
докладната записка беше разгледана на заседание на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, като стигнахме до извода, че 
този въпрос не касае компетентността на Общинския съвет. Въпреки всичко ние сме 
длъжни да помогнем на гражданите подали заявлението до Община Две могили. След 
направени проучвания, телефонни разговори, консултации установихме, че собствениците 



 

 2 

нямат никакви основания да не могат да ползват имота и тъй като им се налага да сменят 
собствеността на самия имот, няма никаква пречка поддържащата фирма по реда на 
Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост да трасира имота и 
ако се налага някакво писмо от страна на Кмета на Общината, ще помоля Кмета за 
неговото съдействие да помогне на тези хора да си сменят собствеността. Ако 
поддържащата фирма изиска такова писмо от Ваша страна, моля заемете се по въпроса и 
да не се получават такива докладни записки и т.н., които не са от нашите компетенции. 

Ние получихме пълния набор от документи, хората си имат пълното право да си 
ползват имота – притежават акт за собственост, договор за покупко – продажба и всичко 
необходимо. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

От сега нататък само съда може да вземе решение по този въпрос.  
Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да помогнем на тези хора, тъй като поддържащата фирма работи по 
Наредба № 49 и в нея в чл. 24 се казва как се поправят такива технически грешки. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
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, като т. 3 

отпадне за разглеждане от дневения ред на настоящото редовно заседание на Общинския 
съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 418/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Каран Върбовка. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село 
Могилино. 

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

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 421/20.09.2012 г., относно: 

Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната общинска комисия за защита на населението от бедствия, 
аварии и катастрофи в Община Две могили. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 422/20.09.2012 г., относно: 
Информация относно работата на Отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация град Две могили. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 424/20.09.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Мехмедова Мехмедова, 
живееща в село Батишница за раждане на първо дете – Сахра Веждетова Рамаданова. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 425/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Юлиянова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Кристиян Стефанов Николов. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 426/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севим Рамаданова Хасанова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Икрай Хасанов Идиризов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 427/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Видин” № 14. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
                    Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

9. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 1. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
 10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 429/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Минкова Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Георги Сава Раковски” № 9. 

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

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 418/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Каран Върбовка. 

По нея докладва:  

1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията пазгледа постъпилата докладна записка, относно продажбата на 

недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива” в 
землището на село Каран Върбовка. Земеделската земя е с площ от 6.414 дка, като се 
предлага да бъде продадена при данъчна оценка на имота в размер на 597.50 лева, пазарна 
– в размер на 1 668.00 лева, определя началната цена за продажба при провеждането на 
публичния търг с явно наддаване 2 000.00 лева. Становището на комисията е да се приеме 
предложеният проект за решение. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Искам да дам думата на Кмета на село Каран Върбовка за становище по въпросната 
докладна записка за продажба.  

2. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 
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Нямам мнение, защото сега чувам за тази продажба. 
3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, крайно неприятно ми е когато чуя репликата „Аз незнам за какво става 
въпрос”. Съгласно закона дневният ред за всяко едно заседание е обявен и качен на сайта 
на Общината 7 дни преди заседанието. Всички граждани, кметове на населени места и 
кметски наместници ако имат желание да разгледат материалите за заседанието на 
Общинския съвет могат спокойно да влязат на сайта и да разберат, че има такава точка в 
дневния ред. 

4. Радослав Радев – Общински съветник: 

Нека да се даде по-точна информация защо се продава този имот. Кое налага 
продажбата. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Земята е отдадена под наем през предходния мандат, като бенефициентът 
кандидатства по програма – проект за създаване на трайни насаждения, които ги е и 
създал. Сега при последната проверка от страна на Държавен фонд „Земеделие” се 
установява, че договорът изтича след една или две години и се получава разминаване, за 
което или трябва да се удължи отдаването под наем с още 5 години или трябва да се 
закупи. Бенефициента си е позволил малко своеволия, като е създал предварително 
трайните насаждения и е участвал в програма. Ние естествено като Общински съветници, 
които винаги искаме да помагаме на гражданите с подобни инициативи, независимо, че са 
допуснали грешки, решихме имотът да се продаде. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Трайните насаждения не са засадени върху цялата нива, а върху част от нея – на 
около декар и половина. 

7. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

Сега вече мога да взема отношение. Въпросният господин не е засадил на цялата 
нива трайните насаждения. Те са засадени на една част от нея, а останалата част от земята 
е почистена и изорана. Ходила е комисия на проверка, но не му признават разходите 
понеже договорът му изтича.  

8. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Тъй като аз се изказах от името на комисията по „Бюджет и финанси” не бях добре 
запознат с подробностите. Имам въпрос към Кмета на Общината – какво ще стане тогава, 
когато въпросното лице, което е засадило насажденията не спечели търга, а го спечели 
друг човек? Въпросното лице има договор за наем, който не е изтекъл, има още колко 
една или две години. Има молба за прекратяване на договора за наем така ли? Но няма 
никаква гаранция, че той ще спечели търга. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 418 от 20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 251 
 

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 Две могили, следният 
имот: Земеделска земя, с площ от 6.414 дка (шеест декара, четиристотин и четиринадесет 
квадратни метра), представляваща имот с № 000197 (сто деветдесет и седем), по картата 
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на възстановената собственост на земеделската земя на село Каран Въйрбовка, община 
Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване “Нива”, при граници и съседи: 
североизток - имот № 000080 - пасище, мера на общината, юг - имот № 000138 - жилищна 
територия на село Каран Върбовка, запад – имот № 000080 - пасище, мера на общината, 
по акт за частна общинска собственост № 2571 от 01.06.2010 г. на Кмета на Община Две 
могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1, съгласно Скица № К38145 заверена в Общинска служба по 
земеделие град Две могили на 14.09.2012 г.  

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 597.50 (петстотин деветдесет и седем 
лева и петдесет стотинки), и пазарна оценка в размер на 1 668.00 (хиляда шестотин 
шестдесет и осем лева и нула стотинки), определя начална цена за продажбата при 
публичния търг с явно наддаване 2 000.00 (две хиляди лева и нула стотинки).  

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 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 
  

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село 
Могилино. 

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 на свое заседание въпросната докладна записка за продажба на 
земеделска земя с НТП „Ливада” в землището на село Могилино. Става въпрос за 
„Ливада”, с площ от 2.500 дка, категория на земята при неполивни условия X. Тъй като 
към имота има проявен интерес за закупуването му се налага и вземане на решение от нас 
за продажба. Данъчната оценка на имота е в размер на 13.10 лева, а пазарната – в размер 
на 165.00 лева. Предложението е земеделската земя да бъде продадена на търг с явно 
наддаване като началната цена за провеждането му да бъде 300 лева, но не се казва тази 
цена на декар ли е или за цялата площ. Становището на комисията е да се приеме 
предложението, като се уточнят тези неща за цената. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа въпросната докладна записка и 

излезе със становище земеделската земя да бъде продадена, като началната цена при 
проеждането на публичния търг с явно наддаване да бъде 500 лева за цялото място, а не 
300 лева както е по докладната записка. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направено предложение от Комисията по 
„Бюджет и финанси”, а именно: в т. 2.1. сумата от 300 лева да бъде заменена на 500 лева 
за цялото място. 



 

 6 

Преминаваме към процедура на гласуване. Който е съгласен с предложението на 
Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно: в т. 2.1. сумата от 300 лева да бъде 
заменена на 500 лева за цялото място, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържал се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 ( нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 419 от 20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 252 
 

1. 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 № 6/15.02.2012г. на Общински съвет Две могили, следният имот: 

1.1. „Ливада”, с площ от 2.500 (два декара и петстотин квадратни метра), 
представляваща имот № 000169 (сто шестдесет и девет) при категория на земята при 
неполивни условия X (десета), по Картата на възстановената собственост на земеделската 
земя на с. Могилино, община Две могили, област Русе, местността „Юртулука”, ЕКАТТЕ 
30380, при граници и съседи: север - имот № 000162-ливада на община Две могили, изток- 
имот №154001-залесена територия на МЗГ/ДЛ/ДДС, юг - имот № 000184- ливада на 
Неждие Руждиева Хасанова, по Акт за частна общинска собственост № 1683 от 16.05.2009 
г. на кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т.1, съгласно скица № Ф00169, заверена от Общинска служба 
по земеделие гр. Две могили на 14.09.2012г. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 13.10 (тринадесет лева и десет 
стотинки), пазарна оценка в размер на 165.00 (сто шестдесет и пет лева и нула стотинки), 
определя началната цена за продажба при провеждане на публичния търг с явно наддаване 
500.00 (петстотин лева и нула стотинки) за целия имот. 

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 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”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 3 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 421/20.09.2012 г., относно: 
Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната общинска комисия за защита на населението от бедствия, 
аварии и катастрофи в Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” много подробно разгледа представената информация за състоянието, 
обезпечеността от индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната 
общинска комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община 
Две могили. От представената информация ясно се вижда, че комисията е работила 
усилено през изминалата година. В началото на зимния период са били осигурени 250 
тона пясък и 8 тона сол. Към края на месец февруари в следствие на обилните 
снеговалежи средната основа на моста в село Кацелово и укрепителното съоръжение на 
бреговете са подкопани, с което моста е станал опасен. За това е уведомен и Областният 
управител на Област Русе, като под негово ръководство е съставена комисия, която да 
придвижи и събере необходимите документи за кандидатстване по програма за ремонт на 
моста. Към настоящия момент на депо в Общината има складирани 40 тона пясък и 5 000 
броя чували с пясък при нужда за надграждане на диги и укрепване на съоръжения. Като 
цяло становището на комисията е да се приеме представената информация, но нека за в 
бъдеще тази информации не бъдат изготвяне под формата на доклад, каквато е тази, а да 
се даде информация за предстоящия зимен период 2012/2013 година, за да могат да се 
сключват договорите за снегопичестването, като тези срокове са до 10.10.2012 г. и аз 
мисля, че в случая закъсняваме с това. Вие сте свидетели за нашата община с каква сила 
ни връхлитат стихиите и бествията.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Уважаеми дами и господа, аз искам да внеса малко яснота по въпроса за 
представената информация и за това, което г-н Гецов казва, че сроковете трябва да се 
спазват, което е наистина много важно. 

За моста в село Кацелово мога да кажа, че там има областна междуведомствена 
комисия, която заседава неколкократно това лято. Възложено е на Напоителни системи да 
изготвят необходимите документи и да кандидатстват по проект за ремонта на моста. На 
този етап все още не е одобрен проекта и е напълно възможно тази зима моста да зимува в 
този си вид. С г-н Бурджиев неколкократно сме водили разговори по този въпрос. Той 
лубира, за да станат нещата в по-кратки срокове, но явно процедурите са такива, че не 
може да стане така бързо. 

Това лято през месец август в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството Община Две могили подготви и кандидатства по проект за пълна 
корекция на река Бъзовска. Проектът е готов, внесен е в МРРБ, оттам ще бъде внесен за 
разглеждане в Министерството на околната среда и водите. Имаме уверение, че проекта 
ще бъде одобрен и на пролет ще можем да започнем работа по корекцията на цялата река 
Бъзовска. 

За зимното почистване има много важни два въпроса: 
Първо – това, което до сега е правено не трябва да бъде по този ред. Независимо, че 

сме сключвали договори в последния момент, както беше миналата година за зимното 
почистване трябва да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнители за 
зимното почистване. Въпросът е дали тази фирма, която спечели поръчката ще устои на 
предизвикателствата на зимата и ще може веднага след като започне да вали снега тя да 
започне да чисти. С риск да бъда глобен, аз ще предприема варианта, който беше 2011 
година и ще поканя всички фирми, които извършват снегопочистване на една среща и ще 
им предложа договори, по които да извършват снегопочистването на територията на 
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Общината. За кризисния център, който е сформиран в ПГСС – град Две могили, тази 
година допълнително ще разкрием нов кризисен цнтър на втория етаж от сградата, която 
ни беше предоставена за стопанисване от Областният управител. От понеделник 
започваме извозването на пясък по населени места за зимното почистване. 

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. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет Две могили, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с 

Решение № 30 по Протокол № 4/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 421 от 

20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 253 
 

1. Приема за сведение Информацията за състоянието, обезпечеността от 
индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната общинска комисия за 
защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две могили. 

Приложение: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални 
средства за защита и готовността на Постоянната общинска комисия за защита на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две могили. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 422/20.09.2012 г., относно: 
Информация относно работата на Отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Предоставена ни е информация, относно дейността на Отдел “Местни данъци и 
такси”, съгласно наше Решение № 30 по Протокол № 4/23.12.2011 г.  

Тя обхваща периода от 01.01.2012 г. до 18.09.2012 г. и показва в какво се изразява 
работата на отдела и какво точно е свършено. 

Така например: 
На първо место, посочва се работата свързана с приемането и обработването на 

декларации по Закона за местните данъчи и такси. 
На второ място, издаването на удостоверения за данъчна оценка, за декларирани 

данни, за наличието или липсата на задължения. 
На трето място, издаването на справки за минали години за платени и непратени 

местни данъци и такси, издаването на служебни бележки, относно обстоятелства свързани 
с МПС, издаване на копия от данъчни декларации по Закона за местните данъчи и такси. 

На четвърто място, установяване на административни нарушения и издаване на 
Актове за установените административни нарушения. Изготвят се покани за доброволно 
плащане. Съдействат за образуване на изпълнителни дела, спрямо длъжниците. 

На пето място, приемат се и са дават отговори по постъпили жалби, молби и 
запитнавия. 

В края на информацията е посочнено, какви средства са постъпили за първите осем 
месеца от годината по отделните данъци, който общо са в размер на 593 319.97 лева. 

Становището на първа комисия е, информацията да бъде приета за сведение.  
 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

 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 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, във връзка с Решение № 30 по Протокол № 4/23.12.2011 г. и 

Докладна записка с вх. № 422 от 20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 254 
 

1. Приема за сведение Информацията относно работата на Отдел „Местни данъци и 
такси” в общинска администрация град Две могили. 

Приложение: Информация относно работата на Отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация град Две могили. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 424/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Мехмедова Мехмедова, 
живееща в село Батишница за раждане на първо дете – Сахра Веждетова Рамаданова. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата 

докладна записка. Всички необходими документи са представени в срок съгласно 
изискванията на Наредба № 10 и са редовни. Становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище на г-жа Мехмедова да и 

бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо 
дете. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 424 от 

20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 255 
  

1. Отпуска на Нурджихан Мехмедова Мехмедова, живееща в село Батишница, 
община Две могили, област Русе, на улица „Витоша” № 4 еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Сахра Веждетова Рамаданова, 
родена на 31.05.2012 г. 

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 
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Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 425/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Юлиянова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Кристиян Стефанов Николов. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата 
докладна записка. Всички необходими документи са представени в срок съгласно 
изискванията на Наредба № 10 и са редовни с изключение на това, че бащата е с 
постоенне и настоящ адрес в село Червена вода. Становището на комисията е заявлението 
да бъде уважено на 50 %. 
 2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Йорданова да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете, 
тъй като бащата на детето не е жител на нашата Община. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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. 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. № 425 от 

20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 256 
  

1. Отпуска на Деница Юлиянова Йорданова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Младост” № 18 еднократна финансова помощ в 
размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Кристиян Стефанов Николов, 
роден на 07.09.2012 г., тъй като бащата на детето – Стефан Емилов Николов е с постоянен 
и настоящ адрес в село червена вода. 

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 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 426/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севим Рамаданова Хасанова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Икрай Хасанов Идиризов. 

По нея докладва:  

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

Следващата докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията. Тя 
е свързана с подадено заявление от Севим Хасанова за раждане на второ дете. 
Представила е Акт за раждане на детето, документи за завършено от нея и бащата на 
детето образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 
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видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили. 
Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 
 2. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Севим Хасанова да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 426 от 

20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 257 
  

1. Отпуска на Севим Рамаданова Хасанова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 17 еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Иркай Хасанов Идиризов, 
роден на 24.08.2012 г. 

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 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 427/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Видин” № 14. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Тотю Калчев за отпускане на 
еднократна финансова помощ. В нея подробно е изложил своето съображение, като е 
приложил съответните доказателства. Становището на комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности” е молбата да бъде уважена. 

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е на г-н Калчев да му бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150 лева. 
Разисквания по осма точка не бяха направени. 

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 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. № 427 от 20.09.2012 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 258 
  

1. Отпуска на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две могили, на улица „Видин” 
№ 14 еднократна финансова помощ в размер на 150.00 лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му 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 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 1. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е молба от Минка Петрова за отпускане на еднократна финансова 
помощ. В нея твърди, че е безработна и няма никакви доходи. Грижи се за болния си син, 
който е с диагноза параноидна шизофрения. Становището на комисията е молбата да не 
бъде удовлетворена, тъй като месец декември миналата година и е отпусната такава 
помощ за закупуване на лекарства, за която г-жа Петрова не е представила оправдателни 
документи как е изразходвала средствата. Освен това имаме информация от „Бюро по 
труда” град Две могили, че и е била предлагана работа, която г-жа Петрова е отказала. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 428 от 20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 259 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Места” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 429/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Минкова Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Георги Сава Раковски” № 9. 

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Анка Минкова Йорданова, живееща в 
град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че е 
пенсионерка с размер на пенсията от 146 лева. Живее сама, като полага грижите за 17-
годишната си внучка, която страда от епилепсия. Ежемесечните разходи за лечението на 
детето не са никак малки – около 200 лева, с които тя не разполага. Оказа се, обаче при 
проверка направена от нас, че това дете е с адресна регистрация в град Русе и няма как 
ние да удовлетворим молбата. Становището на комисията е помощта на Анка Йорданова 
да бъде отказана. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 429 от 20.09.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 260 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Анка Минкова Йорданова, живееща в град Две 
могили, на улица „Георги Сава Раковски” № 9 еднократна финансова помощ. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Искам да задам няколко въпроса към Кмета на Общината. 
Първият е свързан с почистването на могилите. На предходното заседание 

поставих въпроса за тяхното почистване. Тази сутрин за последно в 7:50 часа посетих 
могилите и мога да кажа, че същите не са почистени. Боклука, който беше между двете 
могили си стои отново там дори има и нов. Затова моето питане към Кмета на Общината е 
кога ще бъдат почистени могилите и какъв е проблема това да не е направено? Моето 
желание е наистина пространството около могили да бъде изчистено, тъй като това е 
символа на нашия град. Освен това Ви предлагам да помислите като варант тези могили 
да бъдат осветени по някакъв начин, за да могат да се виждат вечерно време. 

Второто което искам да попитам е свързано с една добра инициатива от страна на 
общинското ръководство свързана с празника на град Две могили и знамената, които бяха 
поставени по главната улица, за което ви поздравявам. Искам, обаче да ви обърна 
внимание, че 7 местата, на които са поставени знамената е объркан начина на поставяне 
на знамето на Република България. Едното място е когато излизаш от град Две могили на 
улица „Камчия” и всички знамена от автогарата в посока ПГСС „К.А.Тимирязев” са 
объркани. Три от знамената са на еднопосочния път, две пред фирма „Великови” и едно 
пред фирма „Лашев”. 

На следващо място – на предходното заседание на Общинския съвет стана въпрос 
за детсктата площадка, която се намира зад бившия „Наркоп”, която аз лично посетих и 
мога да кажа, че изкъртената врата все още си стои в същото състояние, една от люлките е 
преместена и камъните, които са останали от нея не са разчистени. Ако някое дете падне 
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наистина ще стане голяма беля. Моля ви вземете мерки тези неща да се изчистят, защото е 
опасно. 

Искам още нещо да отбележа – през месец септември е обявен месец за 
кръводаряването и смятам, че ако го направим в нашата Община ще бъде много 
благородно. Това би следвало да стане под игидата на Кмета на Общината и на 
Председателя на Общинския съвет, за това ви моля да проучите възможността да се 
направи. 

И на последно място въпросът ми е свързан с пещерата „Орлова чука” – има ли 
подадени жалби по обслужването, какви са те, от какъв характер и какви мерки сте взели 
във връзка с тях? 

И към г-жа Ефтимова ми е въпросът от предходното заседание. Получихте ли 
информация по въпроса, който ви поставих предния път? 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Уважаема госпожо председател, колеги, почти на всяко едно заседание на 
общинския съвет се предлага да бъдат продадени определени имоти, намиращи се на 
територията на общината. Съгласно наредба № 7, петдесет процента от получената 
продажна цена за имотите, които са на територията на отделните кметства, следва да се 
приведат по тяхна сметка. Питането ми е следното: 

Прави ли се това?  
Моля за следващото заседание на общинския съвет да представите справка, от 

която да е видно, какви средства са предоставени на кметствата? 
Във връзка със същия въпрос се обръщам и към Кметовете на Кметства и искам да 

получа от тях информация, пак за следващото заседание на общинския съвет, какви 
средства са получили те от продажбата на имоти, намиращи се на територията на техните 
кметства и за какво са ги изразходвали. Ако някой от тях няма да присъства на 
заседанието на съвета, моля да предостави тази информация писменно?  

3. Теодор Андреев – Общински съветник: 

Моят въпрос е към кмета на Общината. Господин Христов, на 12.09.2012 година, 
на интернет-страницата на общината е публикувана покана за избор на изпълнител за 
извършване на инженеринг по проект “Интегриран воден цикъл на град Две могили”. 
Ппитането ми е следното: 

Стартираме ли действително работата по този проект, на фона на двете оттеглени 
по –рано покани за него? 

Кога най-рано ще може да се пристъпи към неговото непосредствено реализиране? 
Как ще решите въпроса със съфинансирането по този проект, от страна на 

общината? 
4. Невена Георгиева – Общински съветник: 

Въпросът ми е към г-н Христов. На предходното заседание на общинския съвет 
казахте, че на 03.09.2012 година, ще се проведе конкурса за консултат по двата проекта по 
мярка 321 и 322. Питането ми е следното: 

Проведен ли бе конкурса? Избрахте ли консултант? Кой е той? Има ли опит в тази 
сфера? Какво следва да се случи оттук-нататък по двата проекта? 

Освен това с наше Решение № 37 по Протокол № 4/23.12.2011 година, 
предложената и приета план-сметка за разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържането на териториите за обществено 
ползване за 2012 година е в размер на 465 041 лева. Сега като видяхме докладната записка 
за дейността на отдел “Местни данъци и такси” се вижда, че към 31.08.2012 г., събраната 
сума от такса “битови отпадъци” е в размер на 271 967 лева. Имате ли събрани средства и 
какви са те, за да покриете разликата, която се очертава? 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз няма да повтарям моя въпрос от предходното заседание, но се надявам да 
получа отговори. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Благодаря на групата „Единни за Община Две могили” за въпросите, които задават 
и за това, че са толкова активни на всяко заседание. 

По първия и втория въпрос на г-н Георгиев ще дам думата на зам.-кмета Димитър 
Димитров веднага да отговори. На следващите въпроси ще взема аз отношение да 
отговоря. 

7. Димитър Димитров – зам.-кмет на Общината: 

По въпроса поставен от г-н Георгиев за почистването на могилите – могилите бяха 
запръстени и почистени във вторник, но недобросъвестни граждани отново са си 
изхвърляли боклуците там, които аз лично тази сутрин ходих там и ги видях. Ще бъдат 
предприети мерки отново за почистването на могилите. 

За поставянето на знамената – знамената са поставени от автогарата посока изход 
от Две могили. Но нека отидем най-добре на място и да ги видим. 

За детската площадка – вярно е, че има такъв проблем, но той ще бъде отстранен. 
8. Николай Христов – Кмет на Общината: 

На въпроса на г-н Георгиев за акцията по кръводаряване. Наистина това е една 
много сериозна акция. По стълбовете на територията на цялата Община имаме разлепени 
афиши. Самата кампания е на национално ниво и в крайна сметка това си е на доброволен 
принцип. Който има желание ще даде.  

По въпроса за пещерата – наистина имаше подадени няколко жалби. Жалбите са 
написани с един и същи почерк, единият е малко по-сбит, другият е малко по разширен. 
Аз не мога да коментирам жалбите дали са основателни или не са тъй като не съм 
извършвал проверка по тях. Но от НАП, вероятно пак по подадена жалба от същото лице, 
което е писало трите жалби имаше проверка на пещерата, относно продажбата на билети, 
отчетността и съответно заведението на „Черни лом”, което е там. Нашите служители 
ходиха да внесат допълнителна информация и аз лично присъствах на проверката от НАП, 
така че ако констатират нарушения лицата, които работят там ще бъдат санкционирани. 
Жалбите са и срещу Иван Симеонов, който е екскурзовод на пещерата, жалбите са и от 
лицето, което бях изпратил там да помага – Илия Илиев, който зае едно място от програма 
„Развитие”, но в същото време той напусна доброволно с мотива, че ще става секционен 
майстор шивач в шивачницата на Драгомир Дамянов. Там има един омагьосан цикъл, 
който е свързан с това лице и вероятно от там са жалбите. Когато НАП излезе с някаква 
констатация от направената проверка, аз лично ще ви запозная с нея.  

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Ясно е, че г-н Георгиев знае за какво става въпрос, ясно е че и Вие знаете за какво 
става въпрос. Останалите общински съветници сега чуваме за тези жалби, нито знаем 
какви са те нито от кого са. Вие си коментирате нещата, а ние не знаем за какво става 
въпрос. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Да, права сте г-жо Неделчева. В действителност имаше няколко жалби написани от 
различни хора, които казват, че не са доволни от обслужването в самата пещера, т.е. от 
беседата, която се води, не били им давани билети за входа, вземани са им пари. В същото 
време пристигнаха и сигнали при мен, че лицето Илия Илиев използвайки своите 
фотографски способности прави албумчета и тези албумчета ги продава на хората без 
документи и може би именно беше конфликта между нашите служители, които работят 
там и въпросното лице Илия Илиев. Основният двигател на тези жалби идва от там.  

Искам да вмъкна още нещо, тъй като през изминалата седмица тук пристигна едно 
заявление от лице живущо в град Две могили на улица „Асен Златаров”, в което лицето се 
оплаква, че градът не е почистен, не харесва това и онова. Стилът и методът на изписване 
на заявлението е идентичен със този на подадените жалби за пещерата. Аз лично се 
обърнах за съдействие, за да поканя това лице на разговор, да разбера какви са му 
мотивите за това. Установи се, че такова лице изобщо няма регистрирано в Две могили. 
Лицето се казва Данка Димитрова Раднева или Фанка Димитрова Раднева. Тъй като ме 
наведе мисълта, че почеркът е на едни и същи определени хора, дори имам и съмнения, че 
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това са наши колеги, които са тук сред присъстващите помолих след проверката от ДАНС 
миналата седмица за съдействие на графонологична експертиза на няколко почерка, така 
че предварително се извинявам на колегите за проявеното неудобство ако бъдат извикани 
да дадат показания. 

На въпроса за предоставянето на 50 % след продажбата на имотите по населените 
места – на следващото заседание ще подготвя справка и ще ви я предоставя за 
разглеждане. 

На въпроса на г-н Андреев за водния цикъл – да, това е процедура. В момента 
целият проект по водния цикъл е внесен в Министерството на околната среда и водите и 
чака одобрение. За да не губим време ние сме направили обявление за избор на 
изпълнител без осигурено финансиране.  

На въпроса на г-жа Георгиева – до края на този месец комисията за избор на 
консултант на двата проекта трябва да се произнесе с избора на изпълнител на проекта. 
Ние не можем да им въздействаме днес трябва да стане или кога. Реализация определено 
ще има. 

Що се отнася за такса „Битови отпадъци” – тъй като месец септември по 
действащото законодателство на МДТ е месец в който не са изтекли сроковете на 
доброволните плащания. Много хора чакат последният срок, а той е 30.10.2012 г. Ще 
изчакаме този срок и след това съм разпоредил на служителите на МДТ на 01.11.2012 г. 
всички незаплатили данъците си и таксите си да получат покани за доброволно плащане. 

На последно място на въпроса на Соня Неделчева – Нечева за пасищата – 
пристигна писмо от Сдружение „Поминък”, които търсят 50 % от Общината пари за 
пасищата, които миналата година не са им одобрени и не са им превели субсидии за тях. 
По този въпрос съм дал документите на адвокат Вълков за изготвяне на юридическа 
помощ и за защитаване на интересите на Общината. Вероятно някои общински 
служители, които работят все още тук са подписвали документи с невярно съдържание 
като по този начин са узаконили престъпленията на някои лица. Цялата папка е дадена на 
ДАНС, така че ако е трябвало да се направи нещо за да се защити интереса на общината аз 
съм положил всички усилия и съм го направил.  

11. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Моят въпрос беше друг – какво има като постъпления от пасищата и как са 
изразходвани средствата? 

12. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам да дам отговор на въпроса на г-н Георгиев. След като ми зададохте 
въпроса аз се качих в стаята си, отворих сайта – говорим за Русе-инфо и видях, че 
включително и Вашето изказване, което сте направили тук на сесията е публикувано на 
момента в сайта. Нямам представа от къде са взели информацията за нас, но там са качени 
материали за Общински съвет Ценово, Иваново, Русе и други. Не виждам нищо лошо 
хората да бъдат информирани така или иначе ние до ден днешен нямаме закрита сесия. 

13. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Бихте ли ми припомнили какъв въпрос Ви зададох? Аз нямам нищо против да се 
качва всичко. Моят въпрос беше следният – как преди да проведем сесията материалите 
ни са качени на сайта? 

14. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Г-н Георгиев можете да си зададете писмено въпроса към Русе – инфо. 
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на петнадесетото (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 02.10.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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МИ/МИ 
Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


