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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 
№ 16 

 

Днес, 26 октомври 2012 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна шестнадесетото 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 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Светлозар Милчев Донев. 
 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, Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили, Айлин 
Юсеинова – Директор Дирекция РРУЕППУТ, служители от общинска администрация, 
кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

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 Николай Христов с вх. 
№ 466/22.10.2012 г., относно: Промяна на статута на част от общински имот от публична в 
частна общинска собственост. 

Предлагам тази докладна да бъде разгледана като точка 1 от предварително 
раздадения ви дневен ред, като по нея докладва общинският съветник Мехмед Чолаков. 

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 под т. 

1 бъде включена за разглеждане Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
466/22.10.2012 г., относно: Промяна на статута на част от общински имот от публична в 
частна общинска собственост в 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. № 466/22.10.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/15.10.2012 г., относно: 
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2013 година. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
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 3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 445/15.10.2012 г., относно: 
Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/15.10.2012 г., относно: 
Допълнение на Актуализирания Общински план за развитие на Община Две могили 2007-
2013 г. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 447/15.10.2012 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в Проекти 
по различните оперативни програми. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 450/17.10.2012 г., относно: 
Присъждане за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 
на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард „Генерал Скобелев” № 41, ет. 2, 
ап. 5. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две 
могили. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 
                                Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 453/18.10.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 01.01.2012 г. до 
30.09.2012 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 454/18.10.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 01.11.2011 г. 
до 30.09.2012 г. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 455/18.10.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец, община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 456/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Хасанова Ислямова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Илкер Илхан Неджет. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 457/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Богослава Ангелова Иванова, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Дария Стефанова Стефанова. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
             Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 458/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Ниазиева Мехмедова, живееща в 
село Каран Върбовка за раждане на първо дете – Николай Дамянов Гьондров. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – 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. № 459/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Магда Ангелова Ноева, живееща в град 
Две могили, на улица „Мусала” № 6. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 460/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Великова Иванова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
 16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 461/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даил Юсеин Амиш, живеещ в град Две 
могили, на улица „Места” № 5. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
 17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 462/18.10.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Елмаз Амишева Сюлейманова, живееща в 
село Чилнов, на улица „9-ти септември” № 26. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 
стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две 
могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
                                Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

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

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 
1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 466/22.10.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост. 

По нея докладва:  
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1. Мехмед Чолаков – Председател 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, като се отнесохме 
доста сериозно, тъй като казусът наистина е доста сложен. Тази докладна за промяната на 
статута на част от общински имот от публична в частна общинска собственост се внася за 
разглеждане в общинския съвет вече за трети път. Аз няма да навлизам в подробности, 
всички сте добре запознати със случая. Трябва да защитаваме не само интересите на 
Общината, а и тези на гражданите. Поради тази причина комисията излезе със становище 
да приемем предложеният ни проект за решение, като самото решение ще бъде в няколко 
точки. Под т. 1 ще трябва да променим първо начина на трайно ползване на въпросния 
имот от „пасище, мера” в „друга селскостопанска територия”, след което да променим 
статута от публична в частна общинска собственост. Освен това в решението трябва да се 
запише, че имотът трябва да се актува като частна общинска собственост.  

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 6 ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и 
чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45и 
от  Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и Докладна записка с вх. № 466 от 22.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 261 

 

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 3.372 дка (три декара 
триста седемдесет и два квадратни метра) от имот № 000206 (двеста и шест) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Острица, община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 54362, цялата с площ от 39.091 дка (тридесет и девет 
декара и деветдесет и един квадратни метра) от „Пасище, мера” в „Друга селскостопанска 
територия”. 

2. Дава съгласие след изпълнение на решението по т. 1, за промяна статута от 
публична в частна общинска собственост за 3.372 дка (три декара триста седемдесет и два 
квадратни метра) от имот № 000206 (двеста и шест) по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Острица, община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 54362, цялата с площ от 39.091 дка (тридесет и девет декара и 
деветдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска 
територия” при граници и съседи: север – имот № 000289 – жилищна територия на село 
Острица, изток – имот № 000117 – път ІVклас на Община Две могили, юг – „Стопански 
двор” по Акт за публична общинска собственост № 621/18.05.2006 г., съгласно скица - 
проект.  

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет  да се 
представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/15.10.2012 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2013 година. 
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По нея докладва: 
1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

До края на м. ноември всички общини изготвят своите културни календари за 
предстоящата година. Предложеният Културен календар за 2013 година е идентичен с 
този, който е бил приет за 2010 година, но пък и празниците всяка година са едни и същи 
и всичко се повтаря. Освен общината да създаде някакви нови празници, друго няма какво 
по-различно да се запише. Прави впечатление, че в Културния календар в графа за 
чествания не е отбелязано нито едно събитие. Например още на 1 януари ще отбележим 
150 години от рождението на Алеко Константинов, 165 години от рождението на Христо 
Ботев, 90 години от смъртта и 115 години от рождението на Христо Смирненски, също 
така 135 години от Руско – турската освободителна война, 110 години от смъртта и 170 
години от рождението на Петко Каравелов и много други кръгли годишнини има за 
честване през 2013 година, които могат да се отбележат. Нека някои от тях попаднат в 
тази графа. 

Становището на комисията е Културният календар да бъде приет със следните 
предложения: 

На първо място – да се попълни тази графа с честванията с някои от тези събития, 
които споменах. 

Второто предложение е да бъде посочена сумата необходима за изпълнение на 
мероприятията заложени в календара, като същата бъде включена в бюджета за 2013 
година. 

Третото предложение на членовете на комисията е всички етноси живеещи на 
територията на Община Две могили да празнуват заедно по един сценарий отбелязването 
на Гергьовден, което ще допринесе за обединяването на общностите. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
В т. 2 от решението можем да запишем: Упълномощава Кмета на Общината да 

предприеме необходимите действия за техническото и финансово изпълнение на 
решението на Общински съвет – Две могили. На този етап е невъзможно да се отделят 
средства за мероприятията, това може да стане при следващото приемане на бюджета за 
2013 година. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 
в т. 1 от решението да бъде записано: Приема Културен календар на Община Две могили 
за 2013 година, като го допълва със следните мероприятия: 150 години от рождението на 
Алеко Константинов, 165 години от рождението на Христо Ботев, 90 години от смъртта и 
115 години от рождението на Христо Смирненски, също така 135 години от Руско – 
турската освободителна война, 110 години от смъртта и 170 години от рождението на 
Петко Каравелов и всички етноси живеещи на територията на Община Две могили да 
празнуват заедно по един сценарий отбелязването на Гергьовден, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
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гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 
в т. 2 от решението да бъде записано: Упълномощава Кмета на Общината да предприеме 
необходимите действия за техническото и финансовото изпълнение на решението на 
Общински съвет – Две могили, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 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. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 444 от 15.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 262 

 

1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2013 година, като го 
допълва със следните мероприятия: 150 години от рождението на Алеко Константинов, 
165 години от рождението на Христо Ботев, 90 години от смъртта и 115 години от 
рождението на Христо Смирненски, също така 135 години от Руско – турската 
освободителна война, 110 години от смъртта и 170 години от рождението на Петко 
Каравелов и всички етноси живеещи на територията на Община Две могили да празнуват 
заедно по един сценарий отбелязването на Гергьовден. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
техническото и финансовото изпълнение на решението на Общински съвет – Две могили. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 445/15.10.2012 г., относно: 

Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 
По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

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

докладна записка, относно временно преместване на Детска ясла „Радост” – град Две 
могили. С разрешение от директора на Регионална здравна инспекция – Русе, яслената 
група в Детска ясла „Радост” град Две могили бе преместена в сградата на ЦДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий” от 01.10.2009 г. до днес. Необходимите ремонтни дейности в сградата 
не са извършени до този момент, поради неодобрен проект по ОП „Красива България”. 
Община Две могили търси начин за кандидатстване по други проекти и програмни мярки, 
за да могат най-малките жители на нашия град да растат в съвременна и благоприятна 
обстановка. 

По искане на Община Две могили е получено разрешение с вх. № 3009/09.07.2012 
г. от Регионална здравна инспекция – Русе за удължаване срока за временно настаняване 
на децата от Детска ясла „Радост” в сградата на ЦДГ до 30.09.2013 г. 

Становището на комисията е да се приеме предложеният ни проект на решение, 
считано от 30.09.2012 г. до 30.09.2013 г. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Аз имам въпрос към Кмета на Общината – видно от приложеното към докладната 
записка писмо, разрешението от Регионалната здравна инспекция – Русе е било получено 
в Община Две могили на 09.07.2012 г. Докладната записка се внася на 15.10.2012 г., т.е. 3 
месеца след като е получено разрешението. Интересува ме каква е причината през тези 3 
месеца, през които ние имахме всеки месец сесия тази докладна записка не беше внесена, 
а се налага сега със задна дата да приемаме това решение. Има ли някаква основателна 
причина за това 3 – месечно закъснение? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Конкретна причина за това закъснение на докладната записка няма. Получихме 

разрешение от Регионалната здравна инспекция – Русе още през м. Юли, преди старта на 
новата учебна година. Смятахме, че ще можем да започнем ремонтни дейности в сградата 
на Детска ясла „Радост”, но това на този етап не се случи, поради което счетохме за 
необходимо да внесем за разглеждане докладната записка. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
ЦДГ – град Две могили вече е препълнена с деца и местата са запълнени. 

Предвижда ли нещо общинската администрация поне след тази година да бъде преместена 
Детската ясла в старата си сграда, за да могат всички желаещи деца да бъдат приети в 
ЦДГ. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Симеонов, нашето единствено и огромно желание е да успеем, спрямо 

възможностите, които ни се предоставят да направим ремонта на детската ясла, да 
преместим децата на по-широко място, за да може да се развива един нормален процес на 
възпитание на децата. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Хората трябва да знаят ще бъде ли разрешен този проблем, защото това е наистина 

вече един проблем, удължаваме срока всяка година. Ще се наложи може би и от село 
Батишница групата да бъде преместена в Две могили, защото там е вече много малък броя 
на децата и ако това стане наистина ще бъде много тясно. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това е което мога да кажа за сега. Работим, търсим подходяща мярка, по която 

можем да кандидатстваме, и ако не можем с някоя от мярките ще търсим вариант със 
собствени средства да направим този належащ ремонт. 

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 Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 445 от 15.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 263 

 

 1. Дава съгласието си за удължаване срока с още една година за временно 
преместване на Детска ясла „Радост” гр.Две могили в сградата на ЦДГ „Св.Св. Кирил и 
Методий” град Две могили при същите условия както и досега, считано от 01.10.2012 г. до 
30.09.2013 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

  

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/15.10.2012 г., относно: 
Допълнение на Актуализирания Общински план за развитие на Община Две могили 2007-
2013 г. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – 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 настоящата докладна записка, относно допълнение на Актуализирания 
Общински план за развитие на Община Две могили. Това се налага да се направи, тъй като 
Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2007-
2013 г., по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности”, за което е необходимо Решение на Общински съвет. 

Дейностите по проекта не са включени  в Актуализирания Общински план за 
регионално развитие на Община Две могили 2007-2013 г., което налага да се направи 
допълнение на същия. 
 В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
 1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
подробно са разгледали докладната записка и Общиските съветници много добре са се 
запознали с нея, но на мен така и не ми стана ясно каква е идеята за проект, тъй като 
проектът все още не е изготвен, но трябва да го има по тази мярка. Така, че ако може 
някой от съветниците от комисията или служител от общинска администрация да ни 
запознаят в какво се изразява участието ни по мярка 226. И още нещо – с кой текст точно 
ще допълним приоритет 1 от Актуализирания Общински план за регионално развитие на 
Общината? Не ми става ясно с текста „ ... мярка 226 ...” или с текста „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности...” ще бъде допълнен планът. 
 2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
 Приоритет 1 на Актуализирания Общински план за регионално развитие на 
Община Две могили ще бъде допълнен с текста „Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности”. 
 3. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 
 Да дам малко разяснения – това е проект, с който ще могат да се отделят и 
оборудват помещения със средства за противопожарна защита при евентуално възникване 
на горски пожари. 
 4. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция „Регионално развитие, управление 
на европейски проекти и програми и устройство на територията” в Община Две 
могили: 
 Проектът, по който Общината ще кандидатства е „Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, а именно закупуване на оборудване за 
противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за 
условията и реда за защита на горските територии от пожари и съгласно чл. 138, ал. 1 от 
Закона за горите. Възнамеряваме такива депа да се направят в три населени места – в село 
Кацелово, село Баниска и в Две могили. Говорили сме с кметовете на населените места, те 
са съгласни да предоставят по едно помещение, което да се използва за изграждането на 
такива депа. По проекта се работи, имаме вече получена оферта, съгласно наредбата какво 
трябва да има в тези депа, тъй като това е условието за кандидатстване. 
 5. Пламен Лашев – Общински съветник: 
 Въпросът ми е дали ще има съфинансиране по този проект от страна на Общината? 
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 6. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция „Регионално развитие, управление 
на европейски проекти и програми и устройство на територията” в Община Две 
могили: 
 Не, няма да има финансиране от страна на Общината. 
 След приключване на разискванията 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 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 446 
от 15.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 264 

 

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, а именно Мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства 
по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., по мярка 226 „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ”. 

3. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007-
2013 г.  

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

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 447/15.10.2012 г., относно: 

Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в Проекти 
по различните оперативни програми. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – 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 предложената информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми. Единодушното становище на общинските 
съветници е тази информация да не се приема в този вид, в който ни е предложена. 
Причините са няколко, една от които е че в информацията се съдържат въпроси свързани 
с ремонтни дейности по общинската пътна мрежа, които не са по проекти, а са от бюджета 
на Община Две могили. Съдържа се и информация по отношение на ремонтни дейности 
свързани с Кметството в село Батишница – ремонт на покрива на сградата на кметството и 
ремонт на сцената на читалището, ремонт на покрива на сградата на поликлиниката в град 
Две могили. 

В съществената част от информацията, проектите, по които работи Общината са 
само изброени, без да се посочи с кой проект до къде сме стигнали през тази година. 
Поискахме информация от общинската администрация, но това, което ни беше казано на 
заседанието на комисията, считаме за недостатъчно и това беше причината да не приемем 
информацията, като поискахме същата да бъде преработена от общинската администрация 
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и на следващото заседание да ни бъде предоставена отново за разглеждане с тези въпроси, 
които интересуват не само нас, а и всички жители на нашата Община. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Г-н Георгиев, искам да попитам ако сега в момента на нас, съветниците ни бъдат 

разяснени въпросите, които ни интересуват, означава ли това, че ще можем да приемем 
докладната записка с информацията? Тук присъства служител от общинска 
администрация, който може да ни даде подробна информация. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-н Карамехмедов, личен разговор ли водим или сме на Общински съвет? В 

момента аз обявих решението на комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика 
и евроинтеграция” на заседанието, на което присъствахте и вие и гласувахте „За” 
приемане на това предложение. Ако смятате, че това е мое лично решение – аз съм член 
на комисията, задайте си въпроса към Общинския съвет. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз също съм член на комисията, но ще говоря от името на групата на ПП „ГЕРБ”.  
Ние също подробно разгледахме информацията и считаме, че същата е 

изключително непълна. Първо това, което се каза и на комисията – всички тези неща, 
които се казват за ремонт на пътища, тяхното място не е тук, тяхното място е евентуално 
когато се прави отчет на изпълнение на бюджета на Община Две могили как са 
изразходвани средствата предоставени от Републиканския бюджет за ремонт на 
общинската пътна мрежа. Виждате и че отделните проекти са само споменати, без да са 
посочени нито цената на проекта, нито до къде е стигнал, нито какви трудности е имал. 

Например:  
Проект „Активни граждани в контекста на Европейската общност” по програма 

„Учене през целия живот” към Център за развитие на човешките ресурси не става ясно 
каква е целта на проекта.  

Проект „Подкрепа за заетост” на Агенцията за социално подпомагане по ОП 
Рачвитие на човешките ресурси – само с едно изречение, че има такъв проект, в който са 
включени 58 души. Да, но в този проект има и наставници, във всички населени места са 
общо 58 души, като от тях са 38 души в Две могили, а останалите са по селата в 
Общината. Прави впечатление, че наставниците, които са назначени по този проект са 
най-вече от Две могили, като само Лена Добрева е от село Острица. Как тези наставници 
работят с толкова на брой хора? Как всеки месец отделят по определен брой часове, които 
са по проекта да ги обучават, да им помагат и да ги наставляват, защото за това те 
получават и съответното възнаграждение. Няма да споменавам по имена кои са 
наставниците, определени са общо 6 броя наставници, от които само един е от село 
Острица. 

Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в село Могилино, 
село Помен, село Баниска, село Бъзовец, село Батишница, Община Две могили, област 
Русе” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие 
на селските райони. До къде е стигнал проекта не се казва, има ли удължаване на срока, 
искано ли е такова удължаване или не. 

Проект „Продълбочаване и прочистване на коритото на река Бъзовска, 
компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка на село Бъзовец”. 
Проектът е входиран, но по коя програма е кандидатствано, защото решение на Общински 
съвет по този проект няма. Ако е по линия на стихийните бедствия, това не е по 
Европейска програма, това е от Републиканския бюджет – не става ясно. 

Проект „Интегриран воден цикъл на гр. Две могили – изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на 
водопроводна и канализационна мрежа”. Към настоящия момент е проведена тръжна 
процедура – открит конкурс за избор на изпълнител на Техническия проект и СМР на 
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проекта. Избран ли е на базата на този конкурс изпълнител? Има ли удължаване на срока 
за реализация на проекта?  

Информацията, която ние искахме с Решение № 30 на Общинския съвет е да стане 
ясно не само на нас Общинските съветници, а и на гражданите от Общината до къде са 
стигнали нещата по различните проекти, по които работи Общината. За новите проекти, 
по които е кандидатствано не става ясно какви са им целите. В проект „Активни граждани 
в контекста на Европейската общност” по програма „Учене през целия живот” към Център 
за развитие на човешките ресурси е записано, че към настоящия момент партньорите имат 
две осъществени посещения в Община Две могили, а от наша страна едно, като трябва да 
се осъществи още едно посещение от наша страна до град Търгу Джиу. Каква е целта на 
проекта, само посещения ли? 

Нашето становище също е, че тази информация трябва да се преработи, за да стане 
ясно на всички, защото в нас остава съмнение, че по проектите се работи изключително 
тайно. 

Ние когато на заседание на комисията извикахме г-жа Юсеинова, тя, въпреки, че е 
Директор на Дирекция не можа да ни каже проекта за река Бъзовска по коя програма е. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
На всяка една от сесиите в продължение вече на почти цяла една година по питане 

на Общинските съветници в точка „Разни „ се дава подробна информация къде какво се 
случва. 

Конкретно на въпроса на г-н Симеонов – съжалявам много, че питате за проекта 
„Активни граждани в контекста на Европейската общност”, защото този проект е 
наследен от времето на предходният мандат когато Вие сте били зам.-кмет на Общината. 
Това е проект за партньорство за този румънски град, свързан с детските заведения, 
изцяло е насочен за обмяна на добри практики и е от меките мерки, които бяха доста 
добре работени през предходния мандат. Това което е било ние само го довършваме, има 
още едно посещение, което трябва да се направи от наша страна, след което ще се отчете 
проекта. 

Що се отнася до Програмата за развитие на човешките ресурси – за една година от 
мандата ние имаме разкрити 385 работни места по тази програма. 

По населени места в момента заетите са, както следва: 
В село Могилино има 3 озеленители, 3 строители, 3 поддръжка на пътища, 3 

подкрепа за заетост, като общият брой е 12. 
В село Чилнов – 15 озеленители, 2 поддръжка на пътища, 3 подкрепа за заетост, 

като общият брой е 20. 
В село Острица – 7 поддръжка на пътища, 4 подкрепа за заетост, а общият им брой 

е 11. 
В село Помен – 4 озеленители, 2 строители, 10 поддръжка на пътища, 2 подкрепа за 

заетост, а общият им брой е 18. 
В село Бъзовец – 23 озеленители, 5 строители, 10 поддръжка на пътища, 4 подкрепа 

за заетост, общият им брой е 42. 
В село Кацелово – 6 озеленители, 3 строители, 9 поддръжка на пътища, 3 подкрепа 

за заетост, общият им брой е 21. 
В село Баника – 9 озеленители, 5 строители, 10 поддръжка на пътища, 3 подкрепа 

за заетост, общият им брой е 27. 
В село Батишница – 6 озеленители, 3 строители, 3 поддръжка на пътища, 2 

подкрепа за заетост, общият им брой е 14. 
В село Каран Върбовка – 4 озеленители, 2 поддръжка на пътища, 2 подкрепа за 

заетост, общият им брой е 8. 
В село Широково – 4 строители. 
В град Две могили – 25 озеленители, 9 строители, 25 поддръжка на пътища, 32 

подкрепа за заетост, общият им брой е 91. 
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Всичко по програмата озеленители 95, строители 34, поддръжка на пътища 81, 
подкрепа за заетост 58, общ брой 268. 

Има назначени хора по последната програма, които са наставници и работят с 
т.нар. ниско грамотни хора, които са включени в програмата. Тъй като най-много са 
хората назначени в Две могили, затова сме назначили повече наставници тук. 

Лена Добрева е назначена за наставник към селата, които са в посока към 
Кацелово, Хюлия Севдалиева от село Батишница осъществява контакт с хората, които са 
от селата в другата посока. 

По програмата на 321 и 322 мярка – никой нищо не е скрил, всичко е публично 
качено на сайта на Общината, така че няма някой, който да не знае какво се е случило. 
Всички ние искаме нещата да се случат възможно най-бързо, но това не може така да 
стане. В момента тече процедура за избор на консултант. Миналата седмица трябваше да 
бъде обявен консултанта, който ще работи по проекта, но една от фирмите, която е дала 
много по-ниска цена от тази, която е нормално предвидена в бюджета на проекта е 
поискала информация от комисията. Тази информация е входирана в деловодството на 
Общината и най-вероятно следващата седмица комисията отново ще се събере и ще обяви 
консултанта за управление на проекта по 321 и 322 мярка. Съответно след избора на 
консултанта започват процедурите по избора на изпълнител и управлението на проекта. 
Проекта започва да тече – времетраенето и срока на изпълнение от избирането на избор на 
изпълнител и анексирането на договора. Това ще стане в най-кратки срокове и съм 
сигурен, че до ранна пролет проектът ще тръгне. Лошото е, че много от фирмите, които не 
спечелят конкурса могат да пуснат една жалба, което ще забави много и самото 
изпълнение. За интегрирания воден цикъл на Община Две могили ние бяхме на една 
крачка от определяне на изпълнителя по проекта, но една от фирмите без да и казвам 
името, няма и да казвам вероятно до коя ПП е приближена обжалва и Комисията за 
защита на конкуренцията каза, че няма проблем да продължи процедурата, но във ВАС 
съдия, който е родом от Две могили реши въпроса в полза на тази фирма. По този начин 
процедурата се върна от начало. В момента тече процедура – 15 фирми са си закупили 
документи и ще участват в избора на изпълнител без осигурено финансиране. Проектът 
стои в МОСВ и чака одобрение за финансиране. Има и нещо друго – когато е работен 
проектът населението в Две могили е било 6 500 жители, тогава е бил на стойност 47 
милн., а в момента жителите на Две могили са 4 700, така че стойността ще намалее. Ако в 
този програмен период не бъде одобрен проектът ще се наложи той да се преработва, за 
което аз не виждам кой ще го направи и от къде ще вземем средства, при условие, че 
когато е кандидатствано с техническа помощ за проекта в мандата на Драгомир Дамянов, 
когато са се разплатили 1 800 000 лева проекта е направен на тази стойност, сега ние на 
добра воля се молихме на тази фирма да преработи някои неща в проекта, защото 
консултантите от МОСВ казаха, че ни пада населението и проектът ще трябва да се 
преработи. Нещо важно искам да кажа, че когато е залагана техническата помощ на този 
проект са работени само работни проекти без да има изготвен деен проект, без да са 
изготвени необходимите документи и съпътстващи разрешителни, а това дори не е било и 
възлагано на фирмата да го прави. 
Преди два дни се одобри и проекта „Помощ в дома”. Той е одобрен с решение от 
19.10.2012 година на Ръководителя на Договарящия орган по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 156 700 лева. 

Проектът ще се реализира на територията на Община Две могили в следните 
населени места: град Две могили, село Батишница, село Бъзовец, село Чилнов, село 
Баниска, село Могилино, село Помен, село Острица, село Каран Върбовка и село 
Кацелово. Продължителността на проекта е 15 месеца, като услугата ще се предоставя 
реално 12 месеца. Ще бъдат назначени 20 на брой домашни помощника на 8 часов работен 
ден, които ще обслужват 40 потребителя.. Домашните помощници трябва да са в 
трудоспособна възраст , а потребителите да са болни или самотно живеещи възрастни 
хора, чиито потребности ще бъдат оценени от Дирекция „Социално подпомагане”. За 



 

 13

ползване на услугата, потребителите ще заплащат месечна такса в зависимост от дохода 
им съгласно размерите определени с Наредба № 5 на Общински съвет – град Две могили. 

Не мисля, че е нещо лошо да се запише в информацията, това което се е случило, 
макар и да не е по оперативните програми, а от Републиканския бюджет. Не мисля, че е 
маловажно и да се каже за ремонта, който се направи на покрива на кметството в село 
Батишница, за ремонта на сцената на читалището в Батишница, за ремонта на покрива на 
поликлиниката в Две могили. Изготвен е проект за ремонт на поликлиниката в Две 
могили, мисля че това е важно за обществеността. Нямам нищо напротив да не приемете 
настоящата информация, но няма да има съществена промяна при следващо внасяне. 

5. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Г-н Кмете, недоумявам Вашето изнервено отношение, ние затова сме Общински 

съветници, за да задаваме въпроси. В момента тези разяснения, които дадохте до някъде 
ме удовлетворяват, до някъде – не. Какво имам в предвид: безспорно трита най-големи 
проекта, които нас ни интересуват са проектите по мярка 321 и 322 и проекта за водния 
цикъл на град Две могили, към които обществеността има болезнено отношение и би 
искала да чуе какво е Вашето мнение – тези проекти ще бъдат ли осъществени или не. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз веднъж изложих становището на комисията, но искам нещо да добавя по повод 

на това, което каза г-н Лашев. Според мен тук трябваше да стане ясно тези проекти по 
мярка 321 и 322 защо, след като парите са влезли в Общината м. септември 2011 година, 
Вие влязохте в управление на 04 ноември 2011 година, защо от 04 ноемри 2011 година до 
17 юли 2012 година по тези проекти не беше направено нищо? На 17 юли излезе за първи 
път една покана в сайта на Община Две могили. Какъв беше проблемът тези 7-8 месеца 
нищо да не се случи. Ще ви кажа и още нещо, защото ни е не трябва да мислим само за 
тези проекти и за изпълнението им. Другият месец ще трябва да внесете отчет за 
изпълнение на Вашата програма за управление на Община Две могили. В тази програма са 
заложени тези проекти по мярка 321 и 322 като цяло в селата Кацелово, Каран Върбовка, 
Острица и Широково. Това са същите проекти, по които Вие възнамерявате да 
кандидатствате в този мандат. Как да кандидатствате като ние вече 2 години не можем да 
тръгнем, което означава, че ние забавяме работата за кандидатстване по такива проекти по 
отношение на другите села. Идеята беше да се стартират по-навреме тези проекти, за да 
може в края на Вашия мандат да се стартират проектите и за другите населени места, а в 
следващият мандат да се реализират. Това е идеята след като са ни дадени едни пари, 
правилно да организираме тяхното разходване и отчитане. Вие бяхте казали, че конкурса 
за избор на консултант ще бъде на 03.09.2012 г., сега казвате, че е бил миналата седмица. 
Заради тези разминавания ние не можем да разберем какво точно става. 

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Не стана ясно за проекта „Продълбочаване и прочистване на коритото на р. 

Бъзовска, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка на с. Бъзовец” 
по коя програма е кандидатствано. 

8. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Този проект е по линия на Бедствия и аварии. Кандидатствано е в Министерствотит 

на регионалното развитие и в момента проекта чака одобрение. 
9. Боян Симеонов – Общински сьветник 
Това което установяваме е че г-н Кмета е много добре запознат с проектите, само 

че ние и населението не знаем. Ако махнем излишните неща, за които казахме, че не им е 
мястото тук, сьщо така и за река Бьзовска,за която разбрахме, че не е по европейска 
програма, а по линия не Бедствия и аварии, то информацията за работата на общината по 
европейските проекти излиза точно една страница. И не мога да се сьглася г-н Христов, че 
това е информация, която мойе да се поднесе на общинските сьветници. Всичко това, 
което казахте можеше да бьде написано в информацията. Това е една демонстрация на 
неуважение кьм Общинските сьветници с тази информация, която е внесена.  

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Аз пьрво ще отговоря на вьпроса на г-н Георгиев. По времето не предходния 
мандат г-х Георгиев беше Председател на Общинския сьвет, а Вие г-н Симеонов бяхте 
зам.-кмет. Имам един вьпрос кьм вас – кога вие на заседание на Общински сьвет приехте 
да работите по двете мерки 321 и 322 и да подготвите документи за кандидатстване, коя 
година се е случило това. 

11. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-н Кмете, ще Ви отговоря писмено на вьпроса. 
12. Николай Христов – Кмет на Общината: 
През тези 8 месеца, за които вие обвинявате общинската администрация в 

бездействие е имало една кореспонденция с Министерството на замеделието, с 
Разплащателна агенция, променяли сме документи, които са искали. Има промени по 
Закона за обществените порьчки, които ние и да искаме да ги спестим няма как да стане 
това. От подаването не документите, от избора, от жалбата минават повече от 40 дни. 
След като сме наследили тези проекти от предишния мандат, сега ние ще ги довьршим. Не 
забравяите, че 2013 година свьршва този програмен период. Започват да се гласят нещата 
за 2014-2020 гогина. Ще се постараем тези проекти до края на нашия мандат да бьдат 
реализирани. 

13. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-н Кмете, никога не сьм Ви обвинявал в бездействие. Просто искам да знам каква 

е причината. 
14. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
По нашите правилници и наредби по един вьпрос един общински сьветник има 

право по един пьт да се изказва. Аз предлагам да дадем думата и на Айлин Юсеинова, все 
пак тя е изготвила информацията, след което да прекратим дебатите. 
 15. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция „Регионално развитие, управление 
на европейски проекти и програми и устройство на територията” в Община Две 
могили: 

Благодаря на г-н Чолаков за това, че ми даде думата. Относно информацията, 
мисля че Кметьт беше доста изчерпателен, а по голямата част от нея я има качена на сайта 
на Общината. Никога не сме отказвали подробна информация по отделните проекти. По 
всеки един проект има конкретен екип, който работи. Аз мога да знам за всеки един 
проект, но конкретния екип може да бьде най-изчерпателен. До сега каквото е работено 
всеки може да се запознае от сайта на Общината. Ако вие имате някакви конкретни 
вьпроси по информацията, с удоволствие ще ви отговоря. 

16. Христина Ефтимова – Председатл на Общинския съвет: 
Благодаря г-жо Юсеинова. Аз изказвам мое лично мнение, че инфорнацията не е 

пьлна, не е точна, не е ясна. Ако вие бяхте изискали от различните екипи по проектите 
информация, то Общинските сьветници нямаше сега да задават толкова вьпроси. 

17. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз нямам вьпрос, просто искам да знам по проекта „Подкрепа за заетост” защо 

наставниците са предимно от град Две могили. Какьв е мотивьт ви за това. Нашият вьпрос 
беше продиктуван от кметовете по населените места – Бьзовец, Баниска, Помен, 
Могилино и Чилнов. Защо по тези населени места няма наставници. 

Освен това, Вие не можете да кажете „Осигурихме работни места”, защото това са 
национални програми осигурени от сега действащото правителство на ПП „ГЕРБ„. 
Другото което е – какво е сьотношението на заетите от селата и в град Две могили. И за 
последния проект, в който ще участвате каква ще бьде квотата за град Две могили и каква 
за останалите населени места. 

18. Боян Симеонов – Общински сьветник 
В Кацелово и Каран Вьрбовка кой наставлява работниците. 
19. Лена Добрева – Кметски наместник на Кметство село Острица 
Веднага мога да отговоря, че сьм ходила и в Кацелово и в Каран Вьрбовка. 
20. Христина Ефтимова – Председатл на Общинския съвет: 
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Наистина ако всичко това беше записано в информацията, сега щеше да мине 
всичко много по бьрзо и нямаше да имаме толкова вьпроси. Когато на заседание на 
комисията извикахме г-жа Юсеинова, за всеки проект по който и задавахме вьпроси тя 
отговаряше, че няма информация и че трябва да питаме г-жа Любенова и г-н Христов. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 447 
от 15.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 265   

1. Не приема Информацията за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
проекти по различните оперативни програми.    

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 450/17.10.2012 г., относно: 

Присъждане за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 
на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард „Генерал Скобелев” № 41, ет. 2, 
ап. 5. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

До Комисията по „Образование, култура и културно – историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” при Общински съвет – Две могили е постъпило 
предложение от Кметския наместник на Кметство село Острица, Иван Цанев Иванов от 
град София да бъде награден с почетния знак на Общинския съвет „Филип Тотю” за 2012 
г.  

В него е посочено, че Иван Цанев Иванов е роден в село Острица на 30.11.1941 
година. Основното си образование завършва в Народно основно училище 
„П.Р.Славейков” в село Острица, средното си образование завършва в Русенската 
гимназия „Баба Тонка”, след което завършва и Руска филология в Софийския 
университет. Като поет дебютира през 60-те години на 20 век, като пише поезия предимно 
за деца, а първата си стихосбирка издава през 1968 година. 

Работи като литературен консултант във вестник „Студентска трибуна” и редица 
списания, както и във вестник „Литературен форум”, където издава вестничето за деца 
„Алф”. 

Издал е 17 стихосбирки предимно за деца, а през 1985 година, поезията на Иван 
Цанев е преведена на унгарски език. 

През 1997 година е отличен за цялостно литературно творчество с наградата „Иван 
Николов” и става лауреат на международната академия на изкуствата. 

През 2002 година е удостоен с националната награда за поезия „Пеньо Пенев”. 
През 2005 година получава наградата „Атанас Далчев”. 
През 2008 година книгата му „5 за 4” получава националната награда за детска 

литература „Христо Г. Данов” и е избрана да представлява българската детско – 
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юношеска литература на „Европейски културен сезон” в Париж, организиран от 
Френското председателство на Европейския съюз. 

Иван Цанев получава и националната награда „Константин Константинов” за 
цялостен принос в детското книгоиздаване. 

Тази година е награден и с орден „Златен век” на Министерството на културата. 
Носител е и на почетния меч „Балинт Балаши” – европейска литературна награда, която се 
връчва в Будапеща. 

Иван Цанев Иванов се ползва с добро име и с висок авторитет сред жителите на 
Община Две могили.  

Комисията по „Образование, култура и културно – историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” е разгледала направеното предложение и със седем 
гласа „За” го е одобрила. За това предлага и на Общинския цьвет следното решение 

1. Присъжда за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип 
Тотю” на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард “Генерал Скобелев” № 
41, ет. 2, ап. 5 за заслугите му за прослава и защита името на Община Две могили в 
страната и чужбина. 

2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в „Почетната 
книга на Община Две могили”.  

 

Христина Ефтимова – Председатл на Общинския съвет: 
Давам думата на 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” да 
проведе гласуването. 

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”: 

Преди да пристъпим към гласуване по тази точка, В качествотот си на секретар на 
комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за 
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията. 
После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма 
нещо неясно. За да бъде присъдена за 2012 година наградата на Общинския съвет – 
почетния знак „Филип Тотю” на Иван Цанев Иванов, той трябва да получи 13 гласа „За” 
от общия брой съветници, а не само от присъстващите.  

Ако няма въпроси, моля г-н Великов и г-жа Георгиева да покажат кутията, да 
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.  

Г-н Чолаков, моля да обявявате имената на хората по списъка, които могат да 
упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се. 

Г-жо Адям и г-н Лашев, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на 
Общинските съветници. 

След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в 
списъка на гласувалите общински съветници.      

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 16 
(шестнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 
приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и 
бюлетините в тях. 



 

 17

За работата си, комисията състави Протокол, в който се посочва, че Иван Цанев 
Иванов получава 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”. 

След приключване на разискванията 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. 72, 
ал. 1 във връзка с ал. 4 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на Община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 450 от 17.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 266   

1. Присъжда за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип 
Тотю” на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард “Генерал Скобелев” № 
41, ет. 2, ап. 5 за заслугите му за прослава и защита името на Община Две могили в 
страната и чужбина. 

2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в „Почетната 
книга на Община Две могили”.    

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, 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” разгледа на свое заседание докладната записка, относно провеждане на търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 
от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две могили. Комисията стигна до 
становище да се запази цената от 20 лева, която е предложена и срок’т за отдаване под 
наем да е 6 години. Мотивите ни са следните, тьй като тереньт се намира в най-ниската 
част на село Пепелина и има опасност от заливане. Само при един порой всички вложени 
инвестиции ще бьдат загубени. Освен това вьв втория абзац от докладната записка 
изречението „Към момента този имот не е предмет на действия за управление или 
разпореждане” би следвало да отпадне.. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Комисията по „Бюджет и финанси” сьщо разгледа докладната записка и излезе сьс 

становище земеделската земя да бьде отдадена под наем на цена от 35 лева на декар или 
началната цена при провеждането на тьрга с явно наддаване да бьде в размер на 532.63 
лева. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински сьветник: 
Аз искам да помоля Комисията по „Бюджет и финанси” да си оттеглят 

предложението за цената от 35 лева на декар. Нещата бяха разгледани обстойно и ние 
смятаме, че предложената цена по докладната записка е разумна. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: вьв втория абзац от 
докладната записка изречението „Към момента този имот не е предмет на действия за 
управление или разпореждане” да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: в т. 2.1. началната цена при провеждането на тьрга да бьде 35 лева на декар или 
532.63 за целия имот, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 4 (четири) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно: в т. 2.1. 
началната цена при провеждането на тьрга да бьде 20 лева на декар или 304. 36 лева за 
целия имот, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 вьб брьзка 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. 8, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7  за реда за 
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 н 
Община Две могили и Докладна записка с вх. № 452 от 17.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 267   

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,  имот № 
077005 (седемдесет и седем хиляди и пет)с площ 15.218 дка (петнадесет декара, двеста и 
осемнадесет квадратни метра), категория ІV с начин на трайно ползване “Нива” по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя, в землището на с. Пепелина, 
община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 55837 стопанисвана по реда на чл. 19 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделската земя, съгласно акт за общинска 
собственост № 3506 от 13.01.2012 г. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 6 (шест) години имота описан в т. 1. 
 2.1.Начална цена при порвеждането на търга 304.36 лева (триста и четири лева и 
тридесет и шест стотинки). 

 2.1. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10% (десет процента) от 
началната цена. 
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 2.2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 453/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 01.01.2012 г. до 
30.09.2012 г. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар 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 на свое заседание информацията на Кмета на Кметство село Чилнов. За мен е 
чест аз да докладвам по тази докладна записка. Безспорно Кмета на Кметство село Чилнов 
е един от най-успешните кметове в този мандат.  

В село Чилнов към настоящия момент живеят около 400 души. 
Делегираният бюджет по план за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2012 год. е 31 

017 лв.,а неговото изпълнение – 27 111 лв.  
Събираемостта на местните данъци – сьбрани са 6 743.66 лв., от които 1 374.94 лв.– 

данък сгради, 1 500.28 лв. – данък превозно средство и 58.80 лв. лихви. Това е около 50 % 
от всички данъци. Има и граждани, които си плащат задълженията на касата в Общината 
или по банков път. Проблемите са, че има несъзнателни граждани, които не си плащат 
задълженията на време. 

Събираемостта на такса „Битови отпадъци” – събрани са 3 809.64 лв. Проблемите 
произтичат от това, че голяма част от населението в трудоспособна възраст е безработно 
или доходите, които получават са ниски и не могат да платят задълженията си към 
Общината. В следствие на това се натрупаха много стари задължения. Общината предприе 
мерки за събиране на тези задължения чрез изпращане на покани със срокове за 
доброволно изпълнение и след изтичането им, задълженията бяха дадени за събиране от 
съдия-изпълнител. Някои длъжници си платиха задълженията, но други все още не. 

Снабдяването на с. Чилнов с хляб и други хранителни и нехранителни продукти се 
осъществява от три магазина. 

В село Чилнов няма имоти отдадени под наем. От известно време в селото има 
приемна на младши полицейски инспектор от РУП Две могили. 
 Сградата, в която се помещава Кметството е стара, строена през 1929 год. 
Състоянието й не е добро, въпреки извършените през годините частични ремонти тя не 
отговаря на съвремените изисквания на хигиенно-здравните стандарти. На ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 2 има частично изградена обществена сграда във фаза груб строеж. В 
следствие на атмосферните условия постепенно се саморазрушава и представлява 
опастност за преминаващи граждани. В село Чилнов има изградена само водоснобдителна 
мрежа /канализация липсва/, която се стопанисва от ВиК - Русе. Тръбите, с които е 
изградена водопроводната мрежа са стари и се появяват аварии, но своевременно се 
отстраняват от ВиК. Освен това честите аварии водят до нарушаване асфалтовото 
покритие на улиците. 
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 Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. 
Бъзовец  се нуждае от основен ремонт. Тя се разрушава постоянно следствие 
преминаването на претоварени превозни средства. 
 По Програмите за заетост в момента работят 20 човека, по чл. 9 – двама. Наетите 
лица са заети в благострояване и хигиенизиране на селото. Прекопани и засадени с цветя 
са градинките по главната улица и площада. Изсечени бяха и храстите в парковите 
пространства в началото на селото и центъра. Със строителите по програмите беше 
ремонтирана и селската чешма, на която се поят всички животни от селото. В момента 
съвместно с работници от с. Бъзовец се ремонтира и бъзовската чешма. Изсечени са 
храстите в близост до уличното платно по пътя за с. Батишница, с. Бъзовец и с. Широково. 
 Битовите отпадъци се събират в 67 броя контейнери. От тях 6 броя се нуждаят от 
ремонт и не се ползват. Повредите са следствие на неправилното използване на 
гражданите, които палят огън в тях и хвърлят строителни отпадъци, които са тежки и 
действието на работниците, които ги изпразват. Обслужването на съдовете става два пъти 
месечно. Графиците се спазват с изключение за месеците, когато климатичните условия 
не позволяват това.  Закритите сметища се подържат в сравнително добро състояние. 

Състоянието на християнския и мюсюлманския гробищни паркове е добро, тъй 
като редовно се почистват от избуялите треви и храсти. 

Предвиден е ремонт и асфалтиране на ул. „Преслав”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Ал. 
Стамболийски” и ул. „Родопи”. 
 Родено е едно дете. Починали са 8 човека. Личен лекар – д-р Виделина Моллова. 
Лекар по дентална медицина - няма 
 В селото няма постоянно лекарско присъствие. Медицинско лице посещава селото 
два дни в седмицата – сряда и петък.  
 Становището на нашата комисия е информацията да бьде приета. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз сьщо искам да изкажа своите суперлативи кьм Кмета на Кметство село Чилнов. 

За мен тои беше една неизвестна, но доказа на всички нас, че той е много добьр Кмет. 
Само искам да кажа, че не видях в информацията никьде записано за една стара сграда, 
която е недовьршен строеж и трябва да се обезопаси. Виждам,че Кмета е тук и бих искала 
да ни запознае. 

2. Исмет Рийзаев – Кмет на Кметство село Чилнов: 
Тази сграда е така от едно време. Взели сме мерки за нейното обезопасяване, осте 

вьв вторник всички входове към сградата ще бъдат обезопасени. 
3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Тази сграда наистина е многог стара. За нейният ремонт ще са необходими много 

средства, които ние не можем да заделим. Трябва да помислим за нейната продажба. 
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, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 453 от 18.10.2012 
г.,прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 268 

  

1. Приема за сведение Информацията за работата на Кмета на Кметство село 
Чилнов за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. 

Приложение: Информация за работата на Кмета на Кметство село Чилнов за 
периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 454/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 01.11.2011 г. 
до 30.09.2012 г. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – 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 на свое заседание докладната записка, относно приемане на информация за 
работата на Кмета на Кметство село Кацелово. Кмета на Кметство село Кацелово е 
доказал сьс своята работа, че умее да работи. Основен проблем на кметството, който не се 
решава от години е, че всички партиди за дължими данъци, такси и други се обработват 
ръчно, с изписването на десетки кочани квитанции, а може да се закупи програмен 
продукт, който да облекчи работата не само на намаления щат в Кметството, но и на 
самите граждани. Оказа се, че такьв продукт е закупен и са необходими още минимални 
усилия, за да бьде вьведен в експлоатация.  

Друг съществен проблем е моста, който се намира в началото на селото, както и 
изградените диги към него. Съоръжението започна да се руши преди 7 месеца от 
неконтролируемото източване на водоеми по река Черни Лом. Моста свързва селото с 
Общинския център, Попово, Бяла, Русе и други населени места. Той се поддържа от 
Областно пътно управление и от нееднократните срещи, писма, разговори и др. към 
настоящия момент няма решение. При едно бедствие селото ще остане откьснато. Ако 
трябва някакво сьдействие, моля г-н Кмете помогнете. 

Като цяло информацията е много точна, ясна и пьлна. Становището на комисията е 
да се приеме. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 
Като цяло основният проблем на Кметството е, че има неизпьлнение на бюджета. 

Средствата се натрупват и към момента имаме 10 000 лева неразплатени разходи. Има ли 
някакви възможности бюджета да бъде изпълнен до края на годината. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
В точка ІІІ – Местни данъци и такси, първата графа дава отговор на въпроса. В 

приход на общинския бюджет за отчетния период са събрани 21 378.50 лева като са 
обработени партидите: данък сгради 538 бр. – 5  065.24 лв., което е 47.5 %; такса смет 538 
бр. – 14 209.94 лв., което е 47.5 %; данък превозно средство 62 бр. – 2 103.32 лв., което е 
38.5 %. Задължението на местния кмет е да направи по-добра организация за 
събираемостта на данъците. Така ще има изпълнение на бюджета. 

В момента Местните данъци и такси ползват такъб програмен продукт, но нека не 
забравяме, че за да се получи такава конферентна връзка ако в 10.00 часа например си 
плати някой данъка, то в 10.01 часа ще трябва да бъде заверено тук при нас. Това може да 
стане само чрез оптична връзка и едно ненавременно подаване на информация ще доведе 
до много големи неприятности. Провел съм разговор с г-жа Йотова от Областно 
информационно обслужване и според нея, за да стане това трябва наистина да има една 
мнодо надеждна връзка. Според мен не е това проблема, че се пишат квитанциите на ръка, 
проблемът е, че трябва да има една по-добра събираемост. 

За моста към селото – това е приоритет на Областното пътно управление. Ще 
проведа разговор с г-н Бурджиев по този въпрос. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
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Аз искам нещо да кажа във връзка с питането на г-н Николаев по повод 
изпълнението на бюджета. Г-н Христов, явно според Вас изпълнението на бюджета на 
Кметствата се дължи на събираемостта на данъците. Но когато ние приемахме бюджета на 
Община Две могили за 2012 година, ние приехме решение, с което определихме бюджет 
на Кметствата, който Вие сте длъжен да осигурите и да изпълните нашето решение. В 
началото на годината всички кметства без Баниска бяха с намален бюджет. Ваша е 
грижата да предвидите каква ще бъде събираемостта на местните данъци и такси. Не 
мисля, че това може да бъде предпоставка за неизпълнение на бюджета към кметствата. 
Апелирам, до края на годината има още два месеца, така че изпълнете бюджета на 
Кметствата. Нека да не ощетяваме малките населени места. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Лошото е че ние когато приехме Общината ние имахме над 500 000 лева 

неразплатени стари задължения. Разберете, че наистина няма откъда да дойдат парите. 
5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Приемам до някъде обяснението на г-н Христов, но не съм съгласе напълно с него 

– защо. На първо място в Кметството има 47.5 % данъци, които са събрани. Има ли 
информация колко пари са платени по банков път и колко са платени тук в Общината. 

По другия въпрос казахте, че ще струва много пари въвеждането в експлоатация 
този програмен продукт. Г-н Христо, възложете задачата на някоя фирма, която да ви 
сметне колко точно ще струва. Поемете ангажимента и го направете. Ще бъде много по 
лесно обслужването и точно. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
В мандата на г-н Дамянов аз бях ръководител на Отдел „Местни данъци и такси„, 

тогава от фирма „Нетуоркс„ идваха и предложиха оптично свързване на цялата Община, 
което тогава струваше 198 000 лева без ДДС. 

7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
След това, обаче дойде една фирма, която предложи да направи тази оптична 

връзка за 20 000 лева. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
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. № 454 от 18.10.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 269   

1. Приема за сведение Информацията за работата на Кметство село Кацелово за 
периода от 01.11.2011 г. до 30.09.2012 г. 

Приложение: Информация за работата на Кметство село Кацелово за периода от 
01.11.2011 г. до 30.09.2012 г. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 455/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец, община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание информацията представена от кмета на Кметство село Бъзовец. 
От нея се вижда, че проблемите на селото са са предимно финансови. Кметството има 
одобрен бюджет и би следвало той да се спазва. Другият съществен проблем е бройката за 
тракторист. Когато се утвърждаваше структурата през м. Декември Общинският съвет 
гласувахме съвместяване на бройката шофьор на бус и тракторист да се изпълнява от един 
човек. Работното време на шофьора и на тракториста съвпада. Шофьорът сутрин тръгва в 
6.30 часа за селата Помен – Могилино –Баниска, а от там тръгва за Чилнов и в Бъзовец 
идва  в 8.05 часа. Друг наболял проблем в селото е Н Ч „ Христо Ботев 1928 „ което се 
нуждае от спешен ремонт на покрива и сцената, при валеж вода тече и в библиотеката, а 
на няколко места падна и мазилката от стените вътрешно и външно. Проблем има и при 
сметосъбирането и сметоизвозването в селото – част от празните контейнери не се 
поставят в изградените за целта джобове и ако има оставени чували с отпадъци до 
контейнера много рядко ги вземат. Станобището на комисията е да се приеме 
информацията. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 
Аз нямам какво да добавя. Мога само да кажа, че се натрупаха много неразплатени 

задължения. Правихме ремонт на трактора, за който ще ни трябват около 500 лева. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
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. № 455 от 18.10.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 270   

1. Приема за сведение Информацията за работата на Кмета на Кметство село 
Бъзовец, община Две могили. 

Приложение: Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец, 
община Две могили. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 456/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Хасанова Ислямова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Илкер Илхан Неджет. 

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 
постоянен и настоящ адрес в село Обретеник. Становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено на 50 %. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище на г-жа Ислямова 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 единадесета точка нямаше. 
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 456 
от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 271   

1. Отпуска на Айше Хасанова Ислямова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Марин Дримов” № 12 еднократна финансова помощ в 
размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Иркай Хасанов Идиризов, роден на 
24.08.2012 г., тъй като бащата на детето – Илхан Неджетов Ислямов е с постоянен и 
настоящ адрес в село Обретеник. 

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 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 457/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Богослава Ангелова Иванова, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Дария Стефанова Стефанова. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар 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 
постоянен и настоящ адрес в град Русе. 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 Иванова 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 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. 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 
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други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 457 
от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 272   

1. Отпуска на Богослава Ангелова Иванова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Баниски лом” № 81 еднократна финансова помощ в размер 
на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Дария Стефанова Стефанова, родена на 
13.09.2012 г., тъй като бащата на детето – Стефан Йорданов Стефанов е с постоянен и 
настоящ адрес в град Русе. 

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 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 458/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Ниазиева Мехмедова, живееща в 
село Каран Върбовка за раждане на първо дете – Николай Дамянов Гьондров. 

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 Ренгинар Ниазиева Мехмедова за раждане на първо 
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 
видно, че майката на детето е с постоянен адрес в село Каран Върбовка, а бащата е с адрес 
в град Пловдив. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Мехмедова 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 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. 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. № 458 
от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 273   

1. Отпуска на Ренгинар Ниазиева Мехмедова, живееща в село Каран Върбовка, 
община Две могили, област Русе, на улица „Баба Тонка” № 3 еднократна финансова 
помощ в размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Николай Дамянов 
Гьондров, роден на 06.06.2012 г., тъй като бащата на детето – Дамян Николаев Гьондров е 
с постоянен и настоящ адрес в град Пловдив. 
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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 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 459/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Магда Ангелова Ноева, живееща в град 
Две могили, на улица „Мусала” № 6. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

молбата на Магда Ангелова и излезе със становище да не и се отпуска такава. Мотивите 
ни за това са, че причините, които тя е посочила в молбата си са присъщи за всички 
жители на Общината.  

Разисквания по четиринадесета точка не бяха направени. 
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 459 от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 274 

  

1. Отказва отпускането на еднократна финансова помощ на Магда Ангелова Ноева, 
живееща в град Две могили, на улица „Мусала” № 6. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 460/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Великова Иванова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

молбата на Дочка Величкова за отпускане на еднократна финансова помощ и излезе със 
становище такава да не и бъде отпусната.  

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета 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 
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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. № 460 от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 275   

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Дочка Величкова 
Иванова, живееща в град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 461/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даил Юсеин Амиш, живеещ в град Две 
могили, на улица „Места” № 5. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Даил Юсеин Амиш, който твърди, че е 

пенсионер с размер на пенсията 123 лева. Страда от цироза, като ежемесечно се нуждае от 
лечение, средствата за което не му достигат. Становището на комисията е помощта да 
бъде отказана, тъй като в молбата си той пише, че страда от цироза, а б представената ни 
епикриза пише, че е със заболяване диабет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
По шестнадесета 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. № 461 от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 276   

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Даил Юсеин Амиш, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 5. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 462/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елмаз Амишева Сюлейманова, живееща в 
село Чилнов, на улица „9-ти септември” № 26. 

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

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Елмаз Амишева Сюлейманова, която 

твърди, че е майка на 7 деца, като се грижи сама за тях. Безработна е и няма никакви 
доходи, освен семейните помощи, които получава от Дирекция „Социално подпомагане”. 
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Седмото и дете – Бихтер Елмазова Сюлейманова е родено на 07.08.2012 г., като в момента 
е в много тежко здравословно състояние и се намира в лечебно заведение в град Русе. На 
17.11.2012 г. им предстои уточняване на генетично заболяване в Клиниката по генетика в 
град София. Становището на комисията е молбата да бьде уважена. 
 2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на г-жа Сюлейманова и 
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 
лева, като сумата да бъде получена от Кмета на Кметство село Чинов, който да следи за 
правилното им разходване. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета 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. № 462 от 18.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 277   

1. Отпуска на Елмаз Амишева Сюлейманова, живееща в село Чилнов, на улица „9-
ти септември” № 26 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат получени от Кмета на Кметство село Чилнов – Исмет 
Рийзаев, който да и съдейства при постъпване в болница на детето, като представи в 
Общинския съвет оправдателни документи, от които да е видно, как е изразходвала 
отпуснатите средства. В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

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

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 
стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две 
могили. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа докладната записка, в която ни се предлага да бъде проведен търг с 
явно наддаване за отдаването пад наем на 96 броя имоти, стопанисвани по чл. 19 от ЗСПЗЗ 
в землището на село Острица. Тези имоти са били отдадени под наем на земеделски 
производители за срок от три години, който изтича този месец и се налага да вземем 
решение за тяхното отдаване под наем отново. 
 Тъй като срокът изтича има подписани договори за стопанската 2012/2013 година. 
Ще се наложи да се анексира договорът до изтичане на стопанската година, а търгът и 
този, който спечели да влезе във следващата стопанска година. 

В самото решение становището на комисията е да бъдат отдадени под наем след 
провеждане на търг с явно наддаване за срок от шест години, а не както е записано по 
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докладната записка за срок от три години, тъй като за този срок не може да се 
кандидатства по никакви Европейски проекти и програми. 

Също така по предложение на комисията първоначалната наемна цена в т. 2.1. от 
решението да бъде 30 лева на декар, като текстът „Годишната наемна цена за 
земеделската земя за една година на декар да бъде равна на отпуснатата субсидия от 
Областна разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие” да бъде заличен. Тези 
субсидии не се дават, за да се плащат наеми и ренти, те си имат друго предназначение  

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Нашата комисия също разгледа докладната записка на свое заседание. Нашето 

становище е също да отпадне изречението в т. 2.1. от решението, а именно: „Годишната 
наемна цена за земеделската земя за една година на декар да бъде равна на отпуснатата 
субсидия от Областна разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие”, като 
предлагаме първоначалната годишна наемна цена да бъде в размер на 40 лева за декар. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 

Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно: Началната годишна 
наемна цена при провеждането на търга да бъде в размер на 25.50 лева за декар 
(субсидията за единица площ през 2011 г.), моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 16 (шестнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 2.1. началната 
годишна наемна цена при провеждането на тьрга да бьде в размер на 30 лева на декар, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 6 (шест) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: в т. 2.1. началната годишна наемна цена при провеждането на тьрга да бьде в 
размер на 40 лева на декар, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 2. срокът за 
отдаване под наем на 96 броя имоти да бъде 6 (шест) години, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности” и на Комисията по „Бюджет и 
финанси”, а именно: в т. 2.1. да отпадне изречението „Годишната наемна цена за 
земеделската земя за една година на декар да бъде равна на отпуснатата субсидия от 
Областна разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържал се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 
1 от Наредба № 7  за реда за 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 н Община Две могили и Докладна записка с вх. № 463 от 
198.10.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 278   

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 № 6/15.02.2012 г. на Общински съвет Две могили, 96 броя  
имоти с начин на трайно ползване “Друга посевна площ” в землището на с.Острица, 
община Две могили, област Русе, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна 
записка. 
 2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг с явно 
наддаване за срок от 6 (шест) години 96 броя имоти – частна  общинска собственост, с 
начин на трайно ползване “Друга посевна площ” в землището на с. Острица, община Две 
могили, област Русе, съгласно Приложение № 1. 
 2.1. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде в размер 
на 40.00 (четиридесет) лева за декар. 
 2.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга -10 % (десет процента) от 
началната цена. 
 2.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключените договори в Общински съвет. 

 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Теодор Андреев – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината. 
В началото на годината е внесена жалба в деловодството на Общината с вх. № 

1354/20.03.2012 г. от живущите в бл. „Гагарин” на булевард „България” № 93. В жалбата е 
упоменато, че през 2009 година е изграден паркинг за паркиране на личните автомобили 
на живущите в този блок, но там се паркират тежкотоварни автомобили собственост на 
фирма ЕТ „Чао Чао – Лъчезар Стоянов”.Поради това живущите са принудени да паркират 
автомобилите си на пътното платно. Споменава се също, че на пракинга се извършват и 
ремонтни дейности на тежкотоварните автомобили. Жалбата има резилюция да се 
организира проверка и комисия с представител на РПУ. Бих искал да разбера какво се е 
случило след проверката и комисията какво е констатирала. 

2. Татяна Василева – Общински съветник: 
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Аз имам въпрос към Кмета на Общината по молба на живущите на улица „Чайка”. 
От единият край на улицата има една огромна дупка. След направена проверка от мен, 
искам да ви кажа, че средствата за ремонта на тази улица могат да се вземат от параграф 
10-10 „Текущи ремонти” или най-малкото от продажбата на някой имот. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз имам няколко въпроса към Кмета на Общината. 
Първият ми въпрос е свързан с контейнерите на Еко – пак. До скоро бяха в града 

сега са вдигнати? Каква е причината? Аз мисля, че тенденцията е за разделно събиране и 
трябва да вървим в тази посока. 

Вторият ми въпрос е свързан с това, което казахте на предното заседание на 
Общинския съвет – в пещера „Орлова чука” се извършва проверка от НАП. Имате ли вече 
резултати? 

Третият ми въпрос е свързан с „Такса битови отпадъци” за 2012 г. Края на годината 
сме. Въпросът ми е предвиждате ли някакви промени в „Такса битови отпадъци”? Тъй 
като миналата година през м. ноември аз внесох такава докладна, но тя не бе разгледана. 
Имам намерението същата докладна ако не бъде внесена да я внеса аз. 

Следващият ми въпрос е ще има ли промени в местните данъци за 2013 година? 
Следващото ми питане – на предходното заседание на Общинския съвет стана 

въпрос за поддържането на общинската пътна мрежа свързана със зимното 
снегопочистване. Казахте, че ще се срещнете с хората, които са чистили миналата година, 
а в същото време на сайта на Общината се появи обществена поръчка. 

На последно място – изпълнявам едно приятно задължение. През последния месец 
в град Кълъраш, Република Румъния и в град Калараш, Република Молдова са се случили 
някои международни участия, на които е била поканена и Община Две могили. Тъй като 
Кмета на Общината явно е нямал възможност да присъства, но Кметът на Калъраш е 
подготвил подарък за Кмета на Община Две могили и е упълномощил присъстващия 
Драгомир Дамянов да го предаде. 

Байчо Георгиев връчва подаръка на Кмета на Общината – Николай Христов. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
На въпроса на г-н Андреев – по жалбата и резултатите от направената проверка на 

комисията аз лично ще предоставя на Общинските съветници съставеният протокол. 
На въпроса на г-жа Василева – аз лично незнам, че на улица „Чайка” има такава 

дупка. Още следобед ще изпратя служители да направят проверка и ако е така наистина 
ще се свърши работа. 

На въпросите на г-н Георгиев. За контейнерите – Еко – пак си прибраха 
контейнерите, тъй като им изтича договорът, който е на територията на цялата Русенска 
област. Новата фирма, която ще ни обслужва се казва „Еко – булпак”, която ще ни донесе 
нови контейнери. 

На следващият въпрос – все още не ни е предоставен протокол от НАП. Веднага 
щом стане това ще бъде предоставен за разглеждане на Общинските съветници. 

За „Такса битови отпадъци” и „Местните данъци” – на този етап не смятам да ги 
увеличаваме, тъй като при нас са сравнително високи данъците. 

Що се отнася до „Такса битови отпадъци” – аз смятам, че това което предложим за 
приемане и това, което Общинският съвет приеме ще трябва да го съобразим с 
действащото законодателство. Справедливият начин за плащане от данъкоплатците е на 
база на количеството изхвърлени отпадъци, но това води до много въпроси. Иска ми се да 
направим един по-широк форум да коментираме евентуалните промени на местните 
данъци и такси и кой е най-справедливия начин за определяне на „Такса битови 
отпадъци”. Данъчната тежест трябва да се разпредели правилно за всички граждани. 

За зимното почистване – наистина е обявена обществена поръчка, фирмите са 
изцяло местни, тези които работиха миналата година. Смятам, че те си свършиха много 
добре работата миналата година. Разкарани са инертни материали по всички населени 
места, учебни заведения и детски градини с изключение на Кацелово и Каран Върбовка. 
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5. Бисер Йорданов – Кмет на Кметство село Батишница: 
Аз искам да кажа само, че в село Батишница през последната година имаме 

продадени 11 имота след решение на Общинския съвет на обща стойност 23 000 лева. До 
този момента все още в Кметството не са преведени 50 % от тази сума. Тези пари са 
бюджета за местни дейности на селото за цяла година. Каква е причината? 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласно предоставена ми справка изготвена от отдел „Общинска собстваност” 

съвместно със счетоводтвото за ремонтни дейности на сградата на Кметството в село 
Батишница са изразходени 12 715 лева. За това има регистрирани документи, че парите са 
ви изплатени. Кметството в село Батишница за момента е най-добре финансирано, тъй 
като при вас има над 20 000 лева вложени в ремонт на Общинските сгради. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Извинявам се много, но ние пак опираме до изпълнение на решенията на 

Общинския съвет. Оставам с впечатлението, че Вие не изпълнявате нашите решения. 
8. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Георгиев аз искам да ви попитам Вас като юрист – правилно ли е това да 

връщаме на Кметствата средства от продажбата на имоти на които те не са собственици. 
9. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Ако в капиталовите разходи към бюджета на Кметството е бил заложен ремонта на 

сградата на Кметството, то би следвало тези пари, които са от продажбата на имоти в 
селото да бъдат предоставени извън бюжета на Кметството. Това са средства, които ние 
трябва да предоставяме на кметствата по закон 30 %, ние им даваме 50 % съгласно нашата 
наредба. 

10. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Кмете, аз вече три месеца чакам отговор на моят въпрос – какво има като 

постъпления от пасищата и как са изразходвани средствата? 
11. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Постъпилите приходи от наем на мери и пасища през 2012 година са както следва: 
В Батишница – 10 260 лева. 
В Кацелово – 6 700 лева. 
В Бозовец – 10 070 лева. 
Общата постъпила сума е 27 030 лева. 
Посочената наемна цена е определена  при 50% от Директни плащания за единица 

площ в размер на 22.50 лева за декар. 
Получените средства са отчетени като наем земи и могат да използват за покриване 

на всякакви бъдещи разходи . По договори за почистване на мери, пасища и гробищни 
паркове са изплатени на фирма „Хига” ЕООД сува в размер на 20953.35 лева. 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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