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

Екз. № 3

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес, 21 декември 2012 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в
конферентната зала, започна деветнадесетото 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: Микерям Адям – поради здравословни причини.
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,
Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РРУЕППУТ, Марийка Андреева – Директор
Дирекция ФСД и управление на собствеността, служители от общинска администрация,
кметове на кметства от Община Две могили, граждани.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжна да направя
няколко обявления, а именно:
На първо място – в деловодството на Общинския съвет има регистрирани две
питания, на които е направен писмен отговор. Едното питане е от общинските съветници
Боян Симеонов и Христина Ефтимова.
Г-жа Ефтимова връчва на г-н Симеонов отговора на Кмета на Общината.
Другото питане е от общинския съветник Байчо Георгиев.
Г-жа Ефтимова връчва на г-н Георгиев отговора на Кмета на Общината.
Колеги, в края на заседанието ще имате възможност да развиете питанията, а г-н
Христов да развие своите отговори.
На второ място – в изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Упражнявайки това
си право съм длъжна да прочета декларация на Общинския съвет, подкрепена от 10
общински съветника.
Г-жа Ефтимова чете декларацията.
Николай Христов – Кмет на Общината.
Уважаеми дами и господа, уважаеми зрители на телевизия КИС 13, в отговор на
току-що прочетената декларация ние сме длъжни да реагираме веднага на подадената
декларация.
Г-н Христов чете декларацията.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, продължаваме с обявленията, които искам да направя.
На последно място – на предходното заседание, по време на обсъждане на
предложената информация за търговската дейност в община Две могили бе изразено
несъгласие от страна на общинския съветник г-жа Невена Георгиева по повод сумите,
внесени от тротоарно право, за което ст. спец. от общинската администрация Иваничка
Янкова, изготвила информацията е подготвила официален отговор за г-жа Георгиева в
който потвърждава изнесеното в информацията.
Г-жа Ефтимова връчва на г-жа Георгиева отговора.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
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Колеги, всеки от Вас е запознат с проекта за дневен ред, но искам да направя
предложения за извънредно включване на още две точки към този проект за дневен ред, а
именно: Докладна записка от Николай Христов с вх. № 548 от 17.12.2012 г., относно:
Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г., на която предлагам да
докладва Общинският съветник Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и
финанси” и Докладна записка от Христина Ефтивома с вх. № 552 от 20.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град
Две могили, на която предлагам да докладват общинските съветници Айдън Карамехмедов
– Председател на Комисията по „Здравеопазване и социална политика” и Велико Великов –
Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
Предлагам тези две докладни записки да бъдат включени в дневния ни ред съответно
под т. 18 и т. 19.
Освен това, предлагам по докладната записка под т. 6 вместо Общинският съветник
Микерям Адям да докладва Общинският съветник Мехмед Чолаков. По докладната записка
под т. 13 отново вместо г-жа Адям да докладва Общинският съветник Татяна Василева.
И едно последно допълнение – по чисто технически причини сме пропуснали да
отразим като последна точка от дневния ред „Изказвания, питания, становища и
предложения”.
Колеги, съгласно нашия Правилник № 1 двете извънредни докладни записки са
разгледани на заседания на съответните комисии.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Няма.
Колеги, предлагам да гласуваме направените предложения.
Който е съгласен Докладна записка от Николай Христов с вх. № 548 от 17.12.2012 г.,
относно: Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. да бъде включена за
разглеждане в дневния ред на настоящото редовно заседание под т. 18, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен Докладна записка от Христина Ефтивома с вх. № 552 от 20.12.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов,
живеещ в град Две могили да бъде включена за разглеждане в дневния ред на настоящото
редовно заседание под т. 19, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен по Докладни записки под т. 6 и т. 13 вместо общинският съветник
Микерям Адям да докладват общинските съветници Мехмед Чолаков и Татяна Василева,
моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен под т. 20 от дневния ни ред да включим „Изказвания, питания,
становища и предложения”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
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Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ни
ред?
Няма.
Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред, да стане
дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с
вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 512/03.12.2012 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/10.12.2012 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012
г.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/10.12.2012 г., относно:
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през 2013 г.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/10.12.2012 г., относно:
Приемане на График за 2013 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и
информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили.
Докладва: Стефка Райкова – 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. № 531/13.12.2012 г., относно:
Обособяване на урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв. 34 по
регулационния план на град Две могили.
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 Николай Христов с вх. № 532/13.12.2012 г., относно:
Приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Две могили.
Докладва: Мехмед Чолаков – 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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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/14.12.2012 г., относно:
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2013 г.
Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/14.12.2012 г., относно:
Корекция по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите разходи към
31.12.2012 г.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 535/14.12.2012 г., относно:
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили.
Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура
и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”.
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 537/14.12.2012 г., относно:
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за 2012 г.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 538/14.12.2012 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Наместничество село
Широково и Наместничество село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и
проблемите, които стоят пред него.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 539/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Мъстънова Мехмедова, живееща в
село Кацелово за раждане на второ дете – Алеф Неджмиева Ахмедова.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Велико великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 540/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Великова Данчева, живееща в град
Две могили за раждане на второ дете – Дария Венелинова Данчева.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”.
14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 541/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Али Хаджиолу, живееща в село
Каран Върбовка.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хасан Кяшифов Хасанов, живеещ в село
Чилнов.
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Борисова Маринова, живееща в град
Две могили.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
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17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Капка Найденова Иванова, Славчо Найденов
Иванов и Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 548 от 17.12.2012 г., относно:
Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г.
Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
19. Докладна записка от Христина Ефтивома с вх. № 552 от 20.12.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ
в град Две могили.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
20. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:`
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 512/03.12.2012 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе и взе следното
решение: приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, както следва: приемаме § 1, § 2 и §
4 във вида, в който са предложени, а § 3 – „Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013
г.” да остане в размерът, в който е към настоящия момент.
В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Стоян Гецов – Общински съветник:
Мотивацията на общинското ръководство е съвсем изчерпателна. В нея са
разгледани финансовите възможности на хората от общината. Цените, които касаят
обслужването в общината непрекъснато се вдигат. В началото на годината ние намалихме
таксата с 0.05 ‰, но тъй като имаше обжалвания, съдът ги върна. Предлагам да приемем
това, което е предложено от общинската администрация.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Докладната записка за приемането на Наредба за изменението и допълнението на
Наредба № 5 в частта си „Такса битови отпадъци” е била внасяна винаги в края на годината.
Тя винаги е била проблемна не само за Община Две могили, а за всички общини.
В предвид на обстоятелствата, които са доста динамични, аз мисля че преди да
започнем да коментираме изменението на Наредба № 5 в частта „Такса битови отпадъци”
трябваше да разгледаме план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на битови отпадъци за 2013 г.
Какво представлява „Таксата битови отпадъци” – това е сума от действителните
разходи, които трябва да се направят за обслужването по сметосъбирането и
сметоизвозването на отпадъците.
Както всички знаете, миналата седмица заедно с кметовете на общините Борово,
Бяла, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака в Министерството на околната среда и водите беше
подписан договор за изграждане на регионалното депо „Янтра – Лом” в град Бяла.
През 2013 година ще стартира строителството на депото. С неговото изграждане
нашето обслужване по „Такса битови отпадъци” ще се увеличи значително. Всички
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отпадъци ще се извозват до Бяла и всички сметища на територията на Община Две могили
ще бъдат нерегламентирани. Именно това транспортиране на отпадъците до Бяла ще бъде
доста скъпо и това че „Таксата битови отпадъци” ще бъде намалена е само една илюзия.
До настоящия момент за 2010. 2011, 2012 година събираемостта на „Такса битови
отпадъци” е около 400 000 лева. До размера на реалните разходи, с които се поддържат
депата остават някъде около над 100 000 лева, които трябва да съберем от някъде. За
съжаление това са реалните суми. Призовавам всеки да гласува по съвест.
3. Мария Андреева – Директор на Дирекция ФСД и управление на
собствеността:
В самата докладна записка много от нещата са подробно описани. Разходите за
сметосъбиране и сметоизвозване непрекъснато се увеличават и за да имаме добро ниво на
почистване ще трябва да увеличим таксата. Основно разходите се увеличават заради
сметището и заради почистване на нерегламентирани сметища.
Към м. ноември са събрани приходи 372 000 лева от ТБО, а направени разходи за
379 000 лева и неразплатени разходи около 20 000 лева.
Общо взето Общината на този етап може да събере около 400 000 лева, а разходите
по план-сметката са 560 000 лева. Няма как при тази ТБО да обхванем всички разходи по
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците.
4. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Възможно е някой да ми се разсърди от това, което ще кажа сега, но по време на
изборите г-н Кмете, Вие едно от обещанията, които дадохте беше да намалите данъците и
таксите. Не еднократно в Общинския съвет Вие сте споделяли, че таксите и цените на
услугите, които се предлагат в Община Две могили са високи. Това беше и една от
причините, като предложение за намаляне на тези данъци и такси варира в различните
населени места между 20 и 50 %. В този смисъл преди 2 месеца Ви поставих въпроса по
отношение на „таска битови отпадъци” ще можем ли да съберем сумата от 480 000 лева.
Тогава Вие казахте, че няма проблем ще съберем сумата.
На мен ми е ясно, че няма как данъците и таксите да вървят надолу, след като пътят
беше нагоре. Тези такси, които се плащат по Закона за управление на отпадъците,
регионалното депо, заема от ПУДООС – това са неща, които се знаеха.
В този смисъл аз считам, че с това обещание, което дадохте по време на изборите
хората бяха подведени.
Второто нещо, което искам да кажа и до някъде съм разочарован от това, което се
случва, е че на едно от предходните заседания аз бях поставил въпроса по отношение на
„такса битови отпадъци” и казах, че ако Вие не внесете предложение ще го направя аз.
Тогава Вие отново обещахте, че ще го направите и ме посъветвахте да не го правя аз. Тогава
споделихте, че ще направите обществено обсъждане по темата. Аз наистина мисля, че
трябва да има такова обсъждане, като се привлекат повече хора, които изкажат мнение по
темата и тогава да решим всички заедно как да разрешим проблема. За съжаление два
месеца такова обсъждане не бе направено. Ако е направено такова обсъждане то поне от
докладната записка никъде не става дума, че е правена такава среща. В цялата докладна са
посочени не повече от две цифри, а това което коментира г-жа Андреева го няма никъде.
Затова аз лично ще подкрепя предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
Да, г-н Георгиев наистина аз бях казал, че ще проведа обществено обсъждане по тази
тема. За съжаление такова не се случи по простата причина, че законодателят до ден
днешен мълчи и нищо не казва. Аз очаквах наистина, тъй като в цялата страна текат
съдебни процеси срещу общините има организирани сдружения, които атакуват наредбите
на общините за данъците и таксите, че законодателят ще даде още една – две форми за
начина на определяне и на събиране на „такса битови отпадъци”. Но от 1998 година насам,
когато беше измислен Закона за местните данъци и такси не е правена никаква промяна.
Много са малко начините, по които ние можем да определим „таксата битови отпадъци”. В
закона са точно и ясно написани коя група хора могат да бъдат освободени от тази такса.
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения.
Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, а именно: В
член 11, ал. 2, т. 1 след думата „събиране” се добавя, „включително разделно”; думата
„обезвреждане” се заменя с „третиране”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, а именно: В
член 11, ал. 2, т. 2, изречение второ след думата „обезвреждане” се добавя „рециклиране и
оползотворяване”; „чл. 71а и 71е” се заменя с „чл. 60 и 64”, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, а именно:
Член 13, ал. 2 се изменя така: „Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013 г. е както
следва – няма да изчитам цялата таблица, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 5 (пет) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението не се приема.
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно:
в параграф 3 „Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013 г.” да остане в размера, в
който е към настоящия момент, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 11 (единадесет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 4 по докладната записка, а именно: В
член 18, ал. 5 изразът „отдел „Данъчна политика и патенти”се заменя с „отдел „Местни
данъци и такси”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 и с чл. 27,
ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2,
т. 12, във връзка с чл. 4, ал. 1 и с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси и Докладна записка с вх. № 512 от 03.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 298
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1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе, която влиза в сила от
01.01.2013 година.
Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе.
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/10.12.2012 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012
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 подробно представения отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация. В отчета подробно е посочено какви
заседания са проведени на общинския съвет, отделно са посомени и заседанията на
различните комисии и съответно какви решения са взети. Комисията няма забележки и
становището ни е отчетът да бъде приет.
Разисквания по втора точка нямаше.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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. № 523 от 10.12.2012 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 299
1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012
г.
Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012
г.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/10.12.2012 г., относно:
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през 2013 г.
По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание докладната записка, относно Приемане на График за провеждане
на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2013 г., който ние ежегодно
приемаме. Графикът е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната
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администрация и Правилник № 1 на Общинския съвет и становището на комисията е той да
бъде приет.
Разисквания по трета точка нямаше.
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 във връзка с чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 524 от
10.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 300
1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през 2013 година, както следва:
№

Дата на
редовното
заседание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

18.01.2013 г.
15.02.2013 г.
15.03.2013 г.
19.04.2013 г.
31.05.2013 г.
21.06.2013 г.
19.07.2013 г.
16.08.2013 г.
27.09.2013 г.
18.10.2013 г.
22.11.2013 г.
20.12.2013 г.

Краен срок за
представяне
на Докладните
включително
11.01.2013 г.
08.02.2013 г.
08.03.2013 г.
12.04.2013 г.
24.05.2013 г.
14.06.2013 г.
12.07.2013 г.
09.08.2013 г.
20.09.2013 г.
11.10.2013 г.
15.11.2013 г.
13.12.2013 г.

Резервна дата за
заседание
25.01.2013 г.
22.02.2013 г.
22.03.2013 г.
26.04.2013 г.
28.06.2013 г.
26.07.2013 г.
23.08.2013 г.
25.10.2013 г.
29.11.2013 г.
27.12.2013 г.

Краен срок за
представяне на
Докладните за
резервната дата
18.01.2013 г.
15.02.2013 г.
15.03.2013 г.
19.04.2013 г.
-.
21.06.2013 г.
19.07.2013 г.
16.08.2013 г.
18.10.2013 г.
22.11.2013 г.
20.12.2013 г.

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се прави
от неговия Председател, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични
условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично.
3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със
срок за вземане на съответното решение.
4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската
администрация с настоящото решение.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/10.12.2012 г., относно:
Приемане на График за 2013 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и
информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили.
По нея докладва:
1. Стефка Райкова – 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 представения График за 2013 г., относно
изготвяне и представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински
съвет – Две могили. Този график, според комисията, а и лично мое мнение, е достатъчно
9

наситен, пълен е с много информации, с много дейности, а и графикът е отворен и по всяко
време могат да се внасят допълнения. Становището на комисията е графикът да бъде приет.
Разисквания по четвърта точка нямаше.
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 525 от 10.12.2012 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 301
1. Приема График за 2013 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и
информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински
съвет – Две могили, както следва:
№

Месец

Изготвяне и представяне на промените по ЗМДТ,
отчетите и информациите на редовните заседания
на Общински съвет – Две могили през 2013 година
1. 18.01.2013 г. 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
25.01.2013 г. противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в Община Две могили през 2012 г.
2. Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се
безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св. св. Кирил и
Методий”, гр. Две могили, област Русе.
3. Информация относно работата на общинската
администрация по административното обслуж-ване
на физическите и юридическите лица през 2012 г.
4. Приемане на Годишен отчет за 2012 г. за
изпълнение на Програмата за управление на Кмета на
Общината (чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА).
5. Приемане на Наредба за управление на отпадъците.
6. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския
съвет за второто шестмесечие на 2012 г.
7. Приемане на спортен календар на Община Две
могили за 2013 г.
2. 15.02.2013 г.
22.02.2013 г.
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1. Информация относно изпълнението на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на
общинския дълг за 2012 г. в Община Две могили
2. Приемане бюджета на Община Две могили за 2013
г.
3. Информация за спазването на транспортната схема
в Община Две могили през 2012 г.
4. Приемане на годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите – Общинска собственост.
5. Приемане на Наредба № 7 за придобиване,
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Две могили, област Русе.
6. Отчет за развитието на спорта в Община Две
могили през 2012 г. и перспективите за развитие на
футболните клубове в Община Две могили за 2013 г.

Отговаря
Кмет на
община
Директор на
ЦДГ
Кмет на
община
Кмет на
Община
Директор на
Дирекция
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
община
Кмет на
община
Кмет на
община
Кмет на
община
Кмет на
Община
Кмет на
Община

3. 15.03.2013 г.
22.03.2013 г.

4. 19.04.2013 г.
26.04.2013 г.

5. 31.05.2013 г.

1. Отчет за състоянието на обществения ред и
противодействие на престъпността на територията на
Община Две могили през 2012 година.
2. Информация за дейността на специализираното
звено КООРС в Община Две могили през 2011 г. и
насоки за работа през 2012 г.
3. Отчет за 2012 г., относно изпълнение на
Общинската стратегия и Програма за опазване на
околната среда и Общинската програма за управление
на отпадъците, като част от нея.
4.
Годишен
Доклад
за
изпълнението
на
Актуализирания Общински план за регионално
развитие на Община Две могили за 2012 г.
5. Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на Община Две могили за 2013
г.
6. Приемане на Докладите на Читалищата в Община
Две могили за осъществените читалищни дейности и
изразходваните
от
бюджета
средства
през
предходната година в изпълнение на Програмата за
развитие на читалищната дейност през 2012 г. – чл.
26а, ал. 5 от Закона за народните читалища.
1. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за
интеграция на малцинствата в Община Две могили
през 2012 г.
2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социални услуги за деца и възрастни в
Община Две могили през 2012 г.
3. Приемане на Информация за дейността на ТД
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили през 2012
г. и на Годишния финансов отчет за 2012 г.
4. Присъждане на почетния знак „Филип Тотю” за
2013 г.
5. Приемане на Общинска програма за закрила на
детето за 2013 г.
1. Информация за резултатите от дейността в ОДК
„Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 20112012 г. и проблемите, които стоят пред него.
2. Информация за развитието и състоянието на
културата в Община Две могили.
3. Приемане на информация за състоянието на
гробищните паркове на територията на Община Две
могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за
управлението и поддържането на гробишните
паркове, погребването и пренасянето на покойницина
територията на Община Две могили, област Русе.
4. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през
учебната 2012-2013 г. и проблемите, които стоят пред
нея.
5. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ

Н-к РПУ –
Две могили
Кмет на
община
Кмет на
община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Председател
на
Читалището

Кмет на
община
Кмет на
община
Александър
Иванов
Председател
Общ. съвет
Председател
на комисия
Директор
ОДК
Кмет на
община
Кмет на
Община

Директор на
ЦДГ
Директор на
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6. 21.06.2013 г.
28.06.2013 г.

7. 19.07.2013 г.
26.07.2013 г.

8. 16.08.2013 г.
23.08.2013 г.
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„Първи юни”, село Баниска през учебната 2012-2013
г. и проблемите, които стоят пред нея.

ЦДГ

1. Отчет за дейността на съвета и на неговите
комисии.
2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за
закрила на детето 2008 – 2013 година в Община Две
могили.
3. Мотивирано предложение до МОН за запазване
статута на СОУ и ОУ в списъка на средищните
училища в РБ.
4. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Помен през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.
5. Информация за дейността на Кметския наместник
на Кметство село Могилино през последната година и
проблемите, които той среща при изпълнение на
задълженията си.

Председател
Общ. съвет
Кмет на
община

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския
съвет за първото шестмесечие на 2013 г.
2. Отчет за дейността на обществения посредник,
действащ на територията на Община Две могили за
първото полугодие на 2013 г.
3. Информация за резултатите от дейността в СОУ
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през
учебната 2012-2013 г. и проблемите, които стоят пред
него.
4. Информация за резултатите от дейността в ОУ
„Христо Ботев”, село Баниска през учебната 20122013 г. и проблемите, които стоят пред него.
5. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Чилнов през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.
6. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Баниска през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.

Кмет на
община
Обществен
посредник

1. Информация относно изпълнението на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на
общинския дълг за първото шестмесечие на 2013 г. в
Община Две могили.
2. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и
слети паралелки в сектор „Образование” за учебната
2013/2014 г. на територията на Община Две могили.
3. Вземане на решение за преместване на Детска ясла
„Радост”.
4. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Бъзовец през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.
5. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Батишница през последната година и
проблемите, които той среща при изпълнение на

Кмет на
община
Кмет на
Община
Кмет на
Община

Директор на
училище
Директор на
училище
Директор на
училище
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
община
Кмет на
Община
Кмет на
Община

задълженията си.
6. Приемане на план за ползване на дървесина в
Община Две могили за 2013 г. и определяне на
начина на ползване на дървесината.
9. 27.09.2013 г.

10. 18.10.2013 г.
25.10.2013 г.

11. 22.11.2013 г.
29.11.2013 г.

12. 20.12.2013 г.

1. Приемане на Общински план за регионално
развитие на Община Две могили за периода 2014 –
2020 г.
2. Осигуряване на дърва за огрев на общински и
обществени учреждения за отоплителен сезин 2013 –
2014 г. и определяне на продажна цена на дърва за
огрев за населението на Община Две могили.
3. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Кацелово през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.
4. Информация за дейността на Кмета на Кметство
село Каран Върбовка през последната година и
проблемите, които той среща при изпълнение на
задълженията си.
1. Информация за състоянието на общинския
поземлен и горски фонд в Община Две могили.
2. Информация за резултатите от участието на
Община Две могили в Проекти по различните
оперативни програми.
3. Информация за готовността за почистване на
общинската пътна мрежа на Община Две могили за
зимния период.
4. Информация за дейността на Кметаския наместник
на Кметство село Острица през последната година и
проблемите, които той среща при изпълнение на
задълженията си.
5. Информация за дейността на Кметския наместник
на селата Широково и Пепелина и проблемите, които
той среща при изпълнение на задълженията си.
1. Информация за резултатите от дейността в ПГСС
„К. А. Тимирязев”, град Две могили през учебната
2012-2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
2. Отчет за дейността на Сдружение с обществена
полезна дейност „Обединен спортен клуб по тенис на
маса, плуване, бадмингтон, петанка – Две могили”.
3. Даване на съгласие за ползване на общинските
мери и пасища за отглеждане на животни.
4. Информация за дейността на „Защитено жилище” в
село Могилино.
5. Приемане на Информация за дейността на „Център
да настаняване от семеен тип” в град Две могили.
6. Информация относно работата на Отдел „Местни
данъци и такси” в общинска администрация град Две
могили.
1. Определяне размера на местните данъци за 2014 г.

Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Община

Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Кметство
Кмет на
Кметство
Кметски
наместник
Директор на
училище
Секретар на
Община
Кмет на
Кметство
Цветелина
Йорданова
Илина
Манолова
Кмет на
Община
Кмет на
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27.12.2013 г.
2. Определяне на местните такси и цени на услуги за
2014 г.
3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци
за 2014 г.
4. Отчет за дейността на съвета и на неговите
комисии.
5. Приемане на Културен календар на Община Две
могили за 2014 г..

Община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Председател
Общ. съвет
Кмет на
община

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за разглеждане
от Общинския съвет и други отчети и информации.
3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 531/13.12.2012 г., относно:
Обособяване на урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв. 34 по
регулационния план на град Две могили.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Община две могили е собственик на имот по АОС № 3628 от 22.11.2012 г. на Кмета
на Общината, а именно: „Терен” с площ от 20 255 кв.м., в който имот може да се обособи
отделен парцел. По тази причина общинската администрация е изготвила и това
предложение да се изготви съответния проект за ПУП. Приемали сме и друг път подобен
тип решения и в този смисъл становището на комисията е да се приеме предложението.
Само искам да направим една техническа поправка – където е основанието за
приемане на решението е записано чл. 3, ал. 2, т. 2 от нашия Правилник № 1 не е варно, а е
т. 5
Разисквания по пета точка нямаше.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройството на територията, чл. 3, ал. 2, т.
5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с
вх. № 531 от 13.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 302
1. Дава съгласие да бъде изработен проект на ПУП – ПР (подлобен устройствен план
– план за регулация) за обособяване на УПИ (урегулиран поземлен имот) в кв. 34 по
регулационния план на град Две могили, с начин на трайно ползване „за жилищно
застрояване” между съществуващи УПИ ІІ – 1524 и УПИ ІІІ – 1523.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението по т. 1.
3. Да представи в Общински съвет новосъставения акт за общинска собственост в
тридневен срок от вписването му в Агенцията по вписванията град Бяла.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 532/13.12.2012 г., относно:
Приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Две могили.
По нея докладва:
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1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта,
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание въпросната докладна
записка. Тя е във връзка с постъпило писмо с вх. № 5593 от 04.12.2012 година от Спешъл
Олимпикс България, с което се цели разширяване на достъпа на хората с увреждания до
спорт. По инициатива на Спешъл Олимпикс България, ключови български спортни
федерации, подкрепящи спорта за хора с интелектуални затруднения, на 02.12.2005 година
приеха Декларация за достъпа до спорт в рамките на Международната година на ООН за
спорт и физическо възпитание. Стартирана е Национална кампания „Достъп до спорт в
общините” за присъединяване към Декларация за достъп до спорт. Чрез приемане на
Декларацията за достъпа до спорт , местните власти и местните спортни организации ще
изразят своята воля да бъдат естествена среда, която подкрепя атлетите с интелектуални
затруднения да тренират целогодишно, да изразяват своите постижения и да споделят
своите дарби и приятелства с местните общности. Становището на комисията е докладната
записка да бъде приета.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Мисля, че в амото решение има техническа грешка – „Приемане на ...”, а решението
на Общинския съвет е „Приема...”. Освен това предлагам решението да бъде допълнено с т.
2, която да има следния текст: „Препис от решението да се изпрати до Спешъл Олимпикс
България”.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение.
Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев, а
именно: в решението да се добавви нова т. 2 със текста „Препис от решението да се изпрати
до Спешъл Олимпикс България”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 532
от 13.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 303
1. Приема Декларация за достъп до спорт в Община Две могили
интелектуални затруднения.
2. Препис от решението да се изпрати до Спешъл Олимпикс България.

за хора с

Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/14.12.2012 г., относно:
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2013 г.
По нея докладва:
1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
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Докладната записка е пряко свързана с докладната записка, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 и в частност § 3. Ако вземем в предвид
решението, което се взе от общинския съвет първоначално. Комисията разгледа докладната
записка и предложението ни е да се приемат сумите, които са по по заема на ПУДООС, по
Закона за управление на отпадъците и за регистрация на Сдруженията за управление на
отпадъците. Комисията не приема сумите, които са изписани в общите разходи за чистота
по населените места в Община Две могили.
В разискванията по седма точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Да се преизчислят сумите, които са за разходи за чистота, като останат старите суми
за населените места от предходната година и към тях се добавят сумите по заема на
ПУДООС, по Закона за управление на отпадъците и за Регионалното сдружение и се
получава сумата от 529 031 лева.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения.
Който е съгласен с предложената план-сметка за сметосъбирането и
сметоизвозването на отпадъци, както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
С 5 (пет) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението не се приема.
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно
да се преизчислят сумите по населени места, като те останат в размера си в който са били
през 2012 година, като сумите по заема от ПУДООС, Закона за управление на отпадъците и
Регионалното сдружение бъдат включени в план-сметката, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
С 11 (единадесет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 12 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на физически
и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна записка с вх.
№ 533 от 14.12.2012 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 304
1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за
2013 г.
Населени
Места
Две могили
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Общо
разходи
за
чистота
182 915

Разходи в това число
Сметосъби
Обезвреждане Поддържане
ране и
на отпадъци
на места за
сметоизвоз
в депа и др.
общ.ползване
ване
104 615
27 000
51 300

Батишница
Баниска
Могилино
Помен
Бъзовец
Чилнов
Кацелово
Острица
Каран Върбовка
Широково
Пепелина
Заем от ПУДООС
По Закона за управление
на отпадъците
Рег.сдружение
за
управление на отпадъци
Всичко:

15 089
23 629
13 015
13 031
17 172
14 515
16 138
12 197
13 294
2 389
1 910
61 870
124 654

9 229
11 944
6 515
6 841
9 772
7 275
7 818
6 297
6 189
2 389
1 910
61 870
124 654

17 213
529 031

5 860
11 685
6 500
6 190
7 400
7 240
8 320
5 900
7 105

17 213
242 664

168 867

117 500

Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/14.12.2012 г., относно:
Корекция по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите разходи към
31.12.2012 г.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна
записка. В края на всяка година се налагат подобни корекции по бюджета при настъпване
на различни събития, които трябва да бъдат отразени при приключване на финансовата
година. Относно какви са промените по бюджета са изброени подробно в докладната
записка.
Единствената забележка, която има комисията е на стр. 7 от докладната записка –
План за капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от централния бюджет и
собствени средства на Община Две могили за 2012 г. във функция 6 „Изграждане на
паркинг зад Общината” да не се приема. Причините за това са, че не са спазени
разпоредбите на Наредба № 6 на Общинския съвет в частта си за обсъждане и приемане на
общинския бюджет. Не е предложен списък на инвестиционните разходи за одобрение от
Общинския съвет. Направен е капиталов разход без да е искано съгласието на Общинския
съвет. Отново общинските съветници са поставени пред свършен факт без да има
възможност да прецени целесъобразността на разхода и дали този обект – паркинг зад
сградата на Общината е с приоритет пред други обекти.
Становището на комисията е да се приеме докладната записка като отпадне от Плана
за капиталовите разходи във функция 6 „Изграждане на паркинг зад Общината”.
В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Изключително ми е неприятно да коментирам факти, които вече са свършени,
направено е нещо добро и красиво. Всичко стана много динамично използвайки фирма
„Път – инженеринг”, която беше тук в района когато се правеше ІV-то класната пътна
мрежа. Проведох разговор с г-н Кирчев, който с добро сърце ни помогна да направим
площадката отзад и дори помогна със средства и на местния футбол. Всичко стана за два
дни и наистина нямахме време за реакция. Може би наистина съм направил грешка за това
че не съм искал съгласието на Общинския съвет, но всичко стана много бързо. Все пак се
направи нещо хубаво, подобри се облика на сградата на Общината. В момента паркингът се
използва за автомобилите на Общината, които нямат гаражи, теренът се загради, освети се и
стана едно място, което е чисто и подредено.
2. Радослав Радев – Общински съветник:
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Вярно е, че Кметът не се е съобразил с Общинския съвет, но той изтъква мотива си за
какво става въпрос. Който не е седнал на кметския стол, той няма как за знае какви
проблеми има Кмета на този стол и начина, по който трябва да се реагира. Парите така или
иначе не са похарчени за нещо различно. Облика на Общината се подобри. Аз ще подкрепя
мнението на Кмета на Общината.
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
В предходния мандат ние направихме две спортни площадки на територията на
Общината. Тогава с риск, защото това стигна и до съд, всички Общински съветници
включително и аз застанахме твърдо зад това. Тук става въпрос за направен разход за 10 000
лева. Във връзка с напрежението, което се създава на последните сесии на Общинския
съвет, понеже сме в края на 2012 година, нека си направим една равносметка какво сме
постигнали през изминалата година? С какво сме допринесли с взетите от нас решения и с
поведението си?
4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
На проведеното заседание на комисията много подробно беше обсъдена докладната
записка и в частност направата на площадка. В по-голямата си част общинските съветници
не бяха съгласни да приемат това, тъй като процедурата не е спазена, не е взето решение на
общинския съвет и т.н. Въпреки всичко аз искам да изкажа своето лично мнение – въпрос
на приоритет е, г-н Христов, дали в момент когато сте имали възможност да използвате
този асфалт ще направите един ненужен паркинг, тъй като в предходния мандат бяха
изградени два такива, или ще запълните дупките на някоя разбита улица в града.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
Г-жо Нечева, изключително много Ви уважавам, но приоритетите са на
ръководството на Общината. Така сме преценили, така сме направили.
6. Боян Симеонов – Общински съветник:
Г-н Христов, приоритетите са на Общинския съвет. Кмета е изпълнителен орган и
това, което решим ние това ще се направи. Вие ако сте искали да го обсъдите с нас за 15
мин. Можехте да съберете ръководителите на групи да разговаряте с нас и да ни убедите
във важността да се направи паркинг зад сградата на общината. Има много разбити улици,
има и други капиталови обекти. Аз съм против направата на паркинг – това не е
приоритетен обект.
7. Николай Христов – Кмет на Общината:
В предходния мандат Вие г-н Симеонов бяхте зам.-кмет. Смятате ли, че тогава
всичко, което сте правили е било приоритетно? Моите мотиви са такива.
8. Стоян Гецов – Общински съветник:
Асфалтирането на улиците си върви по график по населените места.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения.
Който е съгласен с предложението както е по Докладната записка, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 10 (десет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”
предложението се приема.
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно
да се приеме докладната записка, като от Плана за капиталовите разходи във функция 6 да
отпадне „Изграждане на паркинг зад сградата на Общината”, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
С 5 (пет) гласа „За”, 9 (девет) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”
предложението не се приема.
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След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за
общинските бюджети, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе и
Докладна записка с вх. № 534 от 14.12.2012 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 4 (четири)
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 305
1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2012 г. в приходната и
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.
2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за
2012 г., съгласно Приложение 2.
3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за промени по бюджета в приходната и разходната част по
мероприятия и параграфи към 31.12.2012 г. и актуализиране плана на капиталовите разходи
към 31.12.2012 г.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 535/14.12.2012 г., относно:
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили.
По нея докладва:
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Съгласно приетата Наредба №13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и съгласно Заповед на
Кмета на Общината е сформирана комисия, която която на 11.12.2011 г. е разгледала
подадените за 2012 г. 20 (двадесет) на брой искания за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби на територията на Община Две могили. Комисията е съставила протокол на
база на който се падава и настоящата докладна записка за подпомагане на деца с изявени
дарби на територията на Община Две могили.
Комисията разгледа докладната записка и я приема с една забележка – допусната е
техническа грешка в т. 1.10. на детето Мирослава Андронова трябва да се изплати сумата от
145 лева, а не както е записано 116 лева. Така общата сума се увеличава на 2 088 лева, а не
2 059 лева.
Искам само да кажа, тъй като имаше запитвания защо се получава стипендия само за
едно спечелено място след като децата са се класирали на много места. Съгласно чл. 11 от
Наредба № 13 се дава стипендия за най-високо класираното място.
В разискванията по девета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз искам само да обърна внимание, че в основанията за вземане на решението това
което е записано „чл. 3, ал. 1, т. 3” не е вярно. По-правилно е да се запише чл. 3, ал. 2, т. 1 от
нашият Правилник № 1.
На второ място искам да кажа, че имам малко по-различно мнение, че в случая
говорим за еднократни стипендии. В чл. 6 от наредба № 13 пише „Мерките се осъществяват
чрез предоставяне на годишна или месечна стипендия или на еднократно финансово
подпомагане” и след това в чл. 10 са изброени финансовото подпомагане за мярка по чл. 6
за различните места. В предходните години за децата, които са завоювали първи места сме
се съобразявали и са получавали финансово подпомагане. Наистина в чл. 11, който цитира
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г-н Донев пише „Ученик има право да получава само една стипендия по реда на тази
Наредба”, но в ал. 3 на същия член пише „Стипендията се отпуска в месеца, следващ
месеца, през който е възникнало основанието за получаването и, и се изплаща от
Общината”. Аз мисля, че в случая за подпомагане на тези деца ние не трябва да говорим за
„стипендии”, а за „финансово подпомагане”. Когато е финансово подпомагането, ако децата
имат две или три награди, то би било редно да си ги получат. В този смисъл аз предлагам в
решението да се запише децата да бъдат финансово подпомогнати с тези средства, които са
изброени, а следващият месец да се изготви нова докладна записка и да се изплати останала
част от възнагражденията на децата, които са завоювали две или три места. В крайна сметка
това е техния труд, представили са града и Общината и мисля, че го заслужават.
2. Светлозар Донев – Общински съветник:
Абсолютно съм съгласен с казаното от г-н Георгиев.
3. Николай Христов – Кмет на Общината:
Ние трябва да помислим и за децата, които участват не само в първенства по тенис
на маса, а и за децата, които участват по различни олимпиади по математика, информатика
и т.н. И те полагат усилия, макар и не физически.
4. Стефка Райкова – Общински съветник:
Да, наистина има много деца, които участват в олимпиади по математика, по
информатика, по физика, по химия, но за съжаление комисията не си е свършила работата
да ги издири тези деца и да ги предложи на Общински съвет за финансово подпомагане.
5. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Правя предложение на януарската сесия да се внесе нова докладна записка и да бъдат
включени и тези деца, които са участвали в различни олимпиади.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения.
Който е съгласен с предложението както е по Докладната записка, а именно: „Да
бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца ...”, моля да гласува с вдигане
на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 0 (нула) гласа „За”, 16 (шестнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението не се приема.
Който е съгласен с предложението на общинският съветник Байчо Георгиев, а
именно: от решението да отпадне думата „... стипендии...”, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21,ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 10 от Наредба
№ 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на
територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 535 от
14.12.2012 г. със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 306
І. Да бъдат подпомогнати еднократно следните деца:
20

1. Симона Венциславова Георгиева –ученичка в VI клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на трето място Национално равнище-20% от
мин.работна заплата - 58.00 лв
2. Виктория Николаева Стефанова ученичка в V б клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на второ място Международно равнище –отборно
гр.Ялова, второ място Национално равнище-отборно еднократна стипендия 40% от
минималната работна заплата- 116.00 лева
3. Адриана Яворова Иванова - ученичка в VI б клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище, трето място
Национално равнище , трето място Национално равнище, второ място Международно
равнище –индивидуално, второ място Международно равнище –отборно - еднократна
стипендия 40% от мин.работна заплата – т.е 116.00 лева
4. Снежана Александрова Иванова - ученичка в VIII а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище-отборноеднократна стипендия 30% от мин.работна заплата 87.00 лева
5. Зарена Веселинова Коева -ученичка в VIII а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на първо място Национално равнище, трето място
Национално равнище –индивидуално класиране; първо място Национално равнище-отборно
жени, трето място Национално равнище –отборно, второ място Национално равнищеотборно ученическо, първо място Национално равнище-отборно Спартакиада на малките
селища, първо място Национално равнище –индивидуално Спартакиада на малките селища,
първо място Международно равнище –отборно гр.Ардино – еднократна стипендия 50% от
мин.работна заплата – 145.00 лева.
6. Ивет Ивайлова Илиева - ученичка в IV клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
град Две могили класирана трето място Национално равнище-индивидуално , първо място
Национално равнище, второ място Национално равнище, трето място Национално равнище,
първо място Национално равнище- отборно, второ място Международно равнище-отборно
– еднократна стипендия 40% от мин.работна заплата - 116.00 лева.
7. Христина Веселинова Димитрова ученичка в IX а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище, първо място
Междунаросно равнище –отборно гр.Ардино еднократна стипендия 50% от минималната
работна заплата – 145.00 лева.
8. Ивелина Яворова Иванова -ученичка в VII клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище –индивидуално,
първо място Национално равнище, първо място Национално равнище девойки старша
възраст-отборно, второ място Национално равнище индивидуално, трето място Национално
равнище отборно, първо място Национално равнище-жени отборно, първо
място
Международно равнище гр.Ардино, първо място Национално равнище Спартакиада на
малките селища-отборно – еднократна стипендия 50% от мин.работна заплата - 145.00 лева
9. Нелислава Йорданова Любенова - ученичка в IV а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана трето място Национално равнище-отборно –
еднократна стипендия 20% от мин.работна заплата -58.00 лева.
10. Мирослава Димитрова Андронова –ученичка в IV а клас на СОУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище ученическо
първенство отборно, второ
място Национално равнище –отборно деца до
12г.Сев.България,трето място Национално равнище- отборно, първо място Национално
равнище-отборно, второ място Международно равнище –отборно гр.Ялова, първо място
Международно равнище-отборно гр.Ардино, трето място Национално равнище – отборноеднократна стипендия 40% от мин.работна заплата -145.00 лева
11. Симеон Боянов Стойчев –ученик в VIII а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили , класиран трето място Национално равнище Фестивал на
бойните изкуства гр.София, трето място Национално равнище купа Кнежа 2012, трето
място Национално равнище Републиканско първенство гр.Варна, трето място Национално
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равнище – купа Каварна 2012, трето място Национално равнище Републиканско първенство
гр.Добрич – еднкократна стипендия 20% от мин.работна заплата – 58.00 лева
12. Мария Магделена Петрова Петрова - ученичка в VII б клас на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, град Две могили , класирана на второ място Национално равнище
Фестивал на бойните изкуства гр.София, трето място Национално равнище – купа Кнежа
2012 , второ място Национално равнище Републиканско първенство Варна – еднократна
стипендия 30% от мин.работна заплата – 87.00 лева
13. Светломир Станчев Русев –ученик в VI а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили , класиран второ място Национално равнище фестивал на
бойните изкуства гр.София, второ място Национално равнище Републиканско първенство
Варна – еднократна стипендия 40% от мин.работна заплата – 116.00 лева
14. Рейхан Османов Рюстемов –ученик в V в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили , класиран на трето място Национално равнище Фестивал на
бойните изкуства гр.София, първо място Национално равнище Републиканско първенство
Варна, трето място Национално равнище купа Каварна 2012 – еднократна стипендия 40%
от мин. работна заплата – 116.00 лева.
15. Йордан Любомиров Неделчев – ученик в XII в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили , класиран на първо място Национално равнище Фестивал на
бойните изкуства гр.София – еднократна стиепндия 40% от мин.работна заплата – 116.00
лв;
16. Тунджай Ибраимов Мюмюнов ученик в VI в клас на СУ „Майор Атанас Узунов”
град Русе , класиран трето място Национално равнище Фестивал на бойните изкуства
гр.София, второ място Републиканско първенство Варна 2012 – еднократна стипендия 30%
от мин.работна заплата – 87.00 лв.
17. Цветелин Пламенов Петров ученик в VIII в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили , класиран на първо място Национално равнище Фестивал на
бойните изкуства гр. София, второ място Национално равнище купа Кнежа 2012, трето
място Национално равнище Републиканско първенство Варна 2012 – еднократна стипендия
40 % от мин.работна заплата – 116.00 лева
18. Борислав Владимиров Христов ученик в V а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класиран на трето място Национално равнище Републиканско
първенство Варна , трето място национално равнище Фестивал на бойните изкуства
гр.София – еднократна стипендия 20% от мин.работна заплата – 58.00 лв
19. Явора Валентинова Цанева –ученичка в II в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана на първо място Национално равнище купа Кнежа
2012 , второ място Национално равнище купа Каварна 2012 – еднократна стипендия 40% от
мин.работна заплата – 116.00 лева.
20. Галена Светлозарова Йорданова –ученичка в X клас на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище -Фестивал на
бойните изкуства гр.София, трето място Национално равнище – купа Кнежа 2012 , второ
място Национално равнище – Републиканско първенство Варна 2012, второ място
Национално равнище –купа Каварна 2012 – еднократна стипендия 30% от мин.работна
заплата-87.00 лв.
Обща сума за еднократно подпомагане: 2088.00 лева (две хиляди осемдесет и
осем лева).
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за
изпълнение решението на Общинския съвет.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 537/14.12.2012 г., относно:
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за 2012 г.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа предложената
информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за 2012 г. и я
приема, като единствената забележка от наша страна е че по Правилник информацията
трябва да се внася два пъти в годината. Видно от информацията е че Общинското
предприятие е със социална насоченост, грижи се за изхранването на учениците от СОУ
Две могили, ОУ село Баниска, социален патронаж и по програма за обществена трапезария
имаме 50 бенефициента от селата и град Две могили. Становището на комисията е да се
приеме докладната записка.
Разисквания по десета точка нямаше.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 537 от 14.12.2012 г. с 16 (шестнадесе) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 307
1. Приема за сведение Информация за дейността на Общинско предприятие
„Обществено хранене” за 2012 г. и отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2012 г.
– 30.11.2012 г.
Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене” за 2012 г. и отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2012 г. – 30.11.2012
г.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 538/14.12.2012 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Наместничество село
Широково и Наместничество село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и
проблемите, които стоят пред него.
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 подадената информация за дейността на Кметския наместник на селата Широково
и Пепелина. Селата Широково и Пепелина са най-малките населени места в Общината. В
село Широково живеят 70 човека, а в село Пепелина – 15 човека. Най – важното от
информацията е че в селата водоснабдяването и ел. Захранването са на ниво, уличното
осветление е на ниво, сметоизвозването също е на добро ниво. Поради малкия брой жители
в село Пепелина хранитесен магазин в селото няма, но частна фирма снабдява населението
с хлаб и хранителни продукти от първа необходимост три пъти седмично. Становището на
комисията е информацията да бъде приета.
В разискванията по единадесета точка участие взеха:
1. Пламен Лашев – Общински съветник:
Аз искам само да отбележа, че в самото решение думата „наместничество...” да не се
изписва, тъй като такава териториална единица няма.
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз искам само да кажа, че информацията е написана в такова чудесно състояние за
селата Широково и Пепелина, че четейки я аз си казах: Защо живея в Две могили, а не в
Широково?
След приключване на разискванията 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
23

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. № 538 от 14.12.2012 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 308
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския
наместник на село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и
проблемите, които стоят пред него.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на
село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и проблемите,
които стоят пред него.
Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 539/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Мъстънова Мехмедова, живееща в
село Кацелово за раждане на второ дете – Алеф Неджмиева Ахмедова.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпило заявлението на Сеждие Мехмедова, живееща в село
Кацелово за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди,
че на 19.11.2012 г. е родила второто си дете – Алеф Неджмиева Ахмедова. Всички
необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са подадени в срок и са
редожни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено.
2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа заявлението и излезе със
становище на г-жа Мехмедова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за
раждане на второ дете в размер на 250 лева.
Разисквания по дванадесета точка нямаше:
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1,
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 539 от
14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 309
1. Отпуска на Севдие Мъстънова Мехмедова, живееща в село Кацелово, община Две
могили, област Русе, на улица „Трети март” № 20а еднократна финансова помощ в размер
на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Алеф Неджмиева Ахмедова,
родена на 19.11.2012 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Тринадесета точка от дневния ред:
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 540/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Великова Данчева, живееща в град
Две могили за раждане на второ дете – Дария Венелинова Данчева.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпило заявлението на Албена Великова Данчева за
раждане на второ дете. В него тя твърди, че на 08.11.2012 г. е родила второто си дете –
Дария Венелинова Данчева. Необходимите документи съгласно изискванията на Наредба 10
са представени в срок, поради което становището на нашата комисия е заявлението на г-жа
Великова е да бъде уважено.
2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа настоящата докладна записка и
излезе със становище на г-жа Великова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 250 лева за раждане на второ дете.
Разисквания по тринадесета точка нямаше:
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1,
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 540 от
14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 310
1. Отпуска на Албена Великова Данчева, живееща в град Две могили, община Две
могили, област Русе, на улица „Панайот Хитов” № 16 еднократна финансова помощ в
размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Дария Венелинова
Данчева, родена на 08.11.2012 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 541/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Али Хаджиолу, живееща в село
Каран Върбовка.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”:
В Общинския съвет на 03.12.2012 г. е постъпила молбата на Емине Али Хаджиолу,
живееща в село Каран Върбовка, на улица „Стара планина” № 3. В нея тя твърди, че е
пенсионерка на 94 години и е самотно живееща. Размерът на пенсията и е 200 лева, като с
по-голямата част от нея тя си купува лекарства. За Емине е принудена да се грижи дъщеря
и, която няма никакви странични доходи, а и не работи. Нашата комисия разгледа
докладната записка и излезе със становище молбата на г-жа Хаджиолу да не бъде уважена.
Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
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
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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. № 541 от 14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,, прие
РЕШЕНИЕ
№ 311
1. Отказва да бъде отпусната на Емине Али Хаджиолу, живееща в село Каран
Върбовка, на улица „Стара планина” № 3 еднократна финансова помощ.
Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хасан Кяшифов Хасанов, живеещ в село
Чилнов.
По нея докладва:
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет на 03.12.2012 г. е постъпила молбата на Хасан Кяшифов
Хасанов, живеещ в село Чилнов, на улица „Димитър Благоев” № 11. В нея той твърди, че е
болен от рак и му се налага през ден да ходи на терапии в град Русе, за което няма средства.
Поискана е информация за Хасан Кяшифов Хасанов от Дирекция „Социално подпомагане”
град Две могили дали е бил обект на социално подпомагане. От представената информация
е видно, че г-н Хасанов е в пенсионна възраст, но не получава пенсия поради липса на
осигурителен стаж. Получил е обезщетения за безработица от Дирекция Бюро по труда,
както следва: за м. септември 2012 г. – 216.97 лева, за м. октомври 2012 г. – 187.38 лева и за
м. ноември 2012 г. – 197.25 лева. Съпругата на г-н Хасанов е в чужбина. Поради това
становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена.
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 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. № 542 от 14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 312
1. Отказва да бъде отпусната на Хасан Кяшифов Хасанов, живеещ в село Чилнов, на
улица „Димитър Благоев” № 11 еднократна финансова помощ.
Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Борисова Маринова, живееща в град
Две могили.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет на 12.12.2012 г. е постъпила молбата на Мария Борисова
Маринова, живееща в град Две могили. В нея тя твърди, че е майка на детето Валентина
Мариева Борисова, която е на 10 месеца и страда от вродена хидроцефалия. В момента е
настанена в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” град Велико Търново, неврохирургично отделение
на лечение по повод вътрешна хидроцефалия, където е необходимо да бъде имплантирана
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мозъчна ликвородренираща клапна система, която е на стойност 3 000 лева. Лечението на
детето е по НЗОК, която ще заплати сумата от 1 800 лева. Комисията разгледа докладната
записта и излезе със становище молбата на г-жа Маринова да бъде удовлетворена.
2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси“:
Комисията по „Бюджет и финанси“ също разгледа настоящата докладна записка и
излезе със становище на г-жа Маринова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева.
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. № 543 от 14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 313
1. Отпуска на Мария Борисова Маринова, живееща в град Две могили, на улица
„Юрий Гагарин” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева.
2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива,
следва да ги възстанови.
3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/14.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Капка Найденова Иванова, Славцо Найденов
Иванов и Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпила молбата на Капка Найденова Иванова, Славчо
Найденов Иванов и Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец. В нея те твърдят, че
са безработни. Живеят при родителите си и нямат никакви странични доходи. Личните
карти и на тримата трябва да се подновят, за да могат да получават социални помощи.
Комисията разгледа молбата на тримата и излезе със становище тя да не бъде
удовлетворена.
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. № 544 от 14.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
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№ 314
1. Отказва да бъде отпусната на Капка Найденова Иванова, Славчо Найденов Иванов
и Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 81
еднократна финансова помощ.
Осемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 548/17.12.2012 г., относно:
Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г.
По нея докладва:
1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Настоящата докладна записка е във връзка с Решение № 558 по Протокол №
43/20112009 г. на Общински съвет Две могили, с което е решено отпуснатият безлихвен
заем на „Черни Лом 2008„ ЕООД да бъде определен в размер на 221 728.00 лева и със срок
на погасяване 31.12.2011 г. Влошената икономическа обстановка в страната затруднява
дружеството да погасява месечните си вноски, всяка от които е в размер на 5 070 лева. До
момента дружеството е изплатило 124 178 лева и остават да бъдат изплатени 97 550 лева.
Предвид това е взето ново Решение № 740 по Протокол № 52/20.08.2010 г. за изменение на
т. 3 от Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. за удължаване срока на договора за
паричен заем до 31.12.2012 г. След като Управителят на фирмата е направил икономически
анализ е стигнал до извода, че в интерес на дружеството и гарантиране на неговата
финансова стабилност срокът за възстановяване на средствата трябва да бъде променен от
31.12.2012 г. на 31.12.2013 г. Дружеството има резерв около 40 000 лева, които могат да
бъдат върнати до 30.04.2013 г. Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и
излезе със становище тя да бъде приета.
В разискванията по осемнадесета точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Това е поредното разсрочване на заема. Нека ако г-н Иванов е тук да ни каже кога ще
е крайната дата за изплащане на зама.
2. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни Лом 2008„ ЕООД град Две
могили:
В Решение № 558 срокът за погасяване на заема беше 31.12.2011 г., след което
същият беше изменен с решение на Общинския съжет до 31.12.2012 г. Сега моля за втора
отсрочка, която обещавам да бъде последна. Ще направя всичко възможно до края на 2013
г. заемът да бъде издължен.
След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската администрация във връзка с Решение № 558 по
Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 548 от 17.12.2012 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 315
1. Изменя т. 3 от свое Решение № 558 по Протокол №43/20112009 г., където датата
31.12.2011 г. се заменя с датата 31.12.2013 г.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
Деветнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 552/20.12.2012 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град
Две могили.
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По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпила молбата на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в
град Две могили, на улица „Изгрев” № 30. В нея той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов
Ибрямов страда от тежко заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на медицински
прегледи в град София. Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална услуга
„Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство” в „Центъра за обществена
подкрепа” – град Две могили. Бащата на детето отглежда детето си сам, работещ е но
средствата не му достигат, за да си покриват ежедневните разходи. Тъй като на 14.01.2013 г.
на детето му предстои поредният преглед в град София, Юсеин Ибрямов ни моли да му
отпуснем еднократна финансова помощ. Комисията разгледа докладната записка и излезе
със становище молбата на г-н Юсеинов да бъде удовлетворена.
2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси“:
Комисията по „Бюджет и финанси“ също разгледа настоящата докладна записка и
излезе със становище на г-н Юсеинов да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева.
Разисквания по деветнадесета точка нямаше.
По деветнадесета 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. № 552 от 20.12.2012 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 316
1. Отпуска на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица
„Изгрев” № 30 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева.
2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива,
следва да ги възстанови.
3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:
Колеги, по последната точка от дневния ред по реда на постъпване давам думата на
Общинският съветник Боян Симеонов да развие питането си.
1. Боян Симеонов – Общински съветник:
Г-н Симеонов чете питането.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Г-н Христов чете отговора.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:
Г-н Симеонов имате право на два допълнителни въпроса към питането си.
1. Боян Симеонов – Общински съветник:
Фактите са такива, каквито са. Въпросът е не може ли от Общинската администрация
да се направи нещо за дофинансиране на автобусната линия. Нека се търсят възможности и
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да се намери начин макар и един път седмично да се ослужва тази линия. Защото наистина
за хората това е необходимо.
2. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Аз съм в течение с цялата кореспонденция, относно закриването на линията.
Истината е една – Община Бяла няма интерес да поддържа тази линия, защото от община
Бяла няма населено място по тази линия. Линията изцяло обслужва населените места от
нашата Община. Аз предлагам м. Януари, когато се приема новата транспортна схема да се
помисли за автобус, който да обслужва и тези населени места Помен, Могилино, Баниска,
макар и веднъж седмично.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:
Г-н Георгиев, имате възможността да развиете питането си към Кмета на Общината.
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Г-н Георгиев чете питането.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Г-н Христов чете отговора.
3. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Г-н Кмете, аз не оспорвам възможността този имот да бъде продаден. Аз считам, че е
нарушена процедурата по провеждането на търга. Решението на Общинския съвет е от 2009
година. Съгласно Наредба № 7 когато се проведат два търга или конкурса и на тях не се
явят кандидати, кметът на Общината има право да намали първоначално определената цена
с 20 %. Ако и на третия търг или конкурс не се явят кандидати, то тогава Общинският съвет
с решение има право да намали цената с 50 %. Според мен беше редно Общинският съвет
да разкрие нова процедура по провеждането на търга и считам, че Вие сте си превишили
правата.
4. Радослав Радев – Общински съветник:
Безспорно има нарушение от страна на Кмета на Общината съгласно Наредба № 7,
но ако бяхме започнали новата процедура, видно от сничките, които ни показа г-н Христов,
досега нямаше да има какво да продаваме.
5. Йорданка Тодорова – гл. спец „Общинска собственост” в Община Две
могили:
Видно от Протокол 2009 година е назначена комисия от Кмета на Общината тогава.
Още тогава е намалена цената с 50 %, така че аз не смятам, че има превишаване на права.
6. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Поддържам си мнението като казвам, че не е спазена процедурата.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:
Поради изчерпване дневния ред на деветнадесетото (редовно) заседание на
Общинския съвет, обявявам същото за закрито.
Протоколът е изготвен на 02.01.2013 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № .........
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МИ/МИ
Председател на Общинския съвет – Две могили:
________________________(Христина Ефтимова)
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