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

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

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 
№ 27 

 

Днес, 27 юни 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна двадесет и седмото 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: Татява Димитрова Василева. 

 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 

Община Две могили, служители от общинска администрация, кметове на кметства от 

Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да ви дам думата за обсъждане на дневния ред искам, макар и с 

известно закъснение да поздравя двама общински съветници, които през този месец 

прибавиха още една година към своя биологичен календар. А това са г-н Велико Великов, 

който имаше рожден ден на 21.06.2013 г. и г-н Юсеин Юсеинов, който имаше рожден ден 

на 25.06.2013 г. 

Колеги, от все сърце ви пожелавам да сте здрави, да имате късмет и още дълги 

години да празнувате с лекота рожденните си дни. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет връчва на г-н Велико 

Великов и на г-н Юсеин Юсеинов подаръчни комплекти. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжна да обявя, че в 

деловодството на Общинския съвет има постъпило едно питане от г-н Байчо Георгиев, на 

което Кметът на Общината е отговорил писмено. 
 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание е раздаден на 

всеки. 

Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Ако нямате, аз искам да направя две предложения за изменение и допълнение на 

проекта за дневен ред, а именно: под т. 14 да бъде включена точка „Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани” и по т. 5 вместо общинския съветник Татяна 

Василева да докладва Юсеин Юсеинов, а по т. 7 вместо г-жа Татяна Василева да докладва 

г-н Боян Симеонов. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 
 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените 

предложения. 
 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 

под т. 14 да бъде включена точка „Изказвания, питания, становища и предложения от 

граждани”, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 

Въздържали се. 
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Няма. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението по т. 5 и т. 7 от дневния ред вместо г-жа Татяна 

василева да докладват съответно г-н Юсеин Юсеинов и г-н Боян Симеонов, 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 така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет със 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. № 211/10.06.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 

2013/2014. 

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”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 214/14.06.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две 

могили през учебната 2012/2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 215/14.06.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска през 

учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2013/2014. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 216/14.06.2013 г., относно: 
Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 

България. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/17.06.2013 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. до 

31.05.2013 г.  
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Докладва: Юсеин Юсеинов – 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. № 218/17.06.2013 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за закрила на детето за 2012 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/17.06.2013 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/17.06.2013 г., относно: 
Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/17.06.2013 г., относно: 
Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 222/17.06.2013 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 

Община Две могили. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/17.06.2013 г., относно: 
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Председател на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 224/17.06.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Рустямова Османова, живееща в 

село Каран Върбовка за раждане на първо дете – Мелиса Мартинова Димитрова. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 225/17.05.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Бедрие Салиева Алиева, живееща в село 

Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 26. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/10.06.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 

2013/2014. 

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”: 
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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 предоставената 

информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през учебната 2012/2013 г. и излезе със становище тя да бъде приета. 

Информацията е много пълна, точна, като са обхванати всички дейности на детската 

градина. Аз ще обърна внимание на препоръките, които се правят от Директора на ЦДГ, 

някои от които са:  

1. Отново да бъде представен проект, целящ довършване санирането на сградата на 

ЦДГ ”Св. св. Кирил и Методий” и преобразуването на покрива на същата в скатен, със 

съответната мълниезащитна инсталация. 

 2. Ако е възможно, през следващата календарна година, да бъдат заложени 

финансови средста за вътрешно боядисване на помещенията във всички детски групи. 

 3. Детска ясла продължава да заема две основни помещения – занималня и спалня в 

ЦДГ град Две могили, тъй като не са отремонтирани техните помещения. Това наистина 

се явява проблем, тъй като з учебната 2013/2014 г. има постъпили голям брой заявления от 

родители за постъпване на децата им в детското заведение. Поради липса на помещения, 

много от децата ще останат извън детската градина. Трябва да обърнем голямо внимание 

на това и да се разреши този проблем по някакъв начин. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да попитам Кмета на Общината има ли някакъв проблем да бъде 

назначена комисия, която да отиде на място в старата сграда на детската ясла, да направи 

оглед и прецени какви средства ще са необходими за отремонтирането и? Има ли кухня, 

няма ли, колко помещения има в сградата, които трябва да се отремонтират? Нека се 

пресметнат необходимите разходи и да бъдат заложени в бюджет 2014 г. Ако този ремонт 

не е по силите на Общината ще се наложи сградата на ЦДГ град Две могили да се 

преобразува в ОДЗ. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Има готов проект от предходния мандат, с който можем да кандидатстваме по 

„Красива България” за ремонт на сградата на детската ясла. Ако проектът не бъде одобрен 

ще коментираме допълнително да предвидим необходимите разходи в бюджет 2014 г. 

3. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Нека се назначи от Кмета на Общината комисия, която да отиде на място в старата 

сграда на детската ясла, да направи оглед и прецени какви средства ще са необходими за 

отремонтирането и? Този проект на каква стойност е? Какви средства ще са необходими 

за ремонта на сградата някой знае ли? Нека се вземе някакво решение по този въпрос. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 211 от 10.06.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 409 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят 

пред нея за учебната 2013/2014. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея 

за учебната 2013/2014. 



 

 5

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 214/14.06.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две 

могили през учебната 2012/2013 г. 

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

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

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 и информацията за 

резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две могили и излезе със 

становище тя да бъде приета. Информацията също е много пълна и точна, посочени са 

всички извънкласни кръжоци и дейности на децата в свободното им време. Посочени са 

също така и какви са постиженията на децата. Тук проблемите са същите както при ЦДГ 

град Две могили, а именно: липсва собствена сграда на ОДК, в която да могат да се 

помещават всички форми и дейности, които се извършват. Директорът на ОДК град Две 

могили – Ралица Иванова предлага сградата на бившето БКС да бъде предоставена от 

общинското ръководство за техните нужди. Тя е ходила там, огледала е помещенията и 

счита, че там ще могат да се извършват репетициите на танцовия състав, а също така и 

тренировките на децата по тенис на мака и т.н. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
За сградата на БКС също имаме готов проект от предходния мандат, с който ще 

кандидатстваме когато има възможност по „Красива България”. Там трябва да се смени 

дограмата, да се прави саниране на сградата и т.н., не може вътре да се прави ремонт без 

да се смени първо дограмата. 

2. Соня Неделчева – нечева – Общински съветник:  
Аз искам да попитам, тъй като програмния период на проектите по „Красива 

България” доколкото знам вече е затворен, има ли някакъв проблем тези проекти да се 

оформят и да се кандидатства с тях по ОП „Развитие на селските райони”? Проектите по 

„Красива България” не са проекти от Европейския съюз. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Която мярка се отвори ще се кандидатства по нея. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Кандидатстването по тези проекти е много далеч във времето, не се знае проектът 

дали ще се одобри или не. Нека се назначи комисия, която да огледа помещенията в 

сградата на бившото БКС. Възможно е с по-малко средства да се направи освежаващ 

ремонт, като за начало и да се настани там ОДК. След това нека се кандидатства с този 

проект и ако се одобри да се направи основен ремонт на сградата. Не може ОДК да се 

помещава в една съвсем малка канцеларийка в продължение на толкова години и децата 

да се чудат само къде да си провеждат репетициите и тренировките. В салона на СОУ не 

може, създават се дразги, защото Директорът на училището си има някакъв режим, който 

се нарушава, тъй като репетициите понякога се провеждат до късно вечер. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Проблемите между СОУ и ОДК трябва да намерим някакъв начин да ги спрем. За 

сградата на БКС не сме сигурни има ли помещение където да се провеждат репетициите 

на танцовия състав. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз подкрепям предложението на колегата Симеонов. В сградата на БКС има 

достатъчно помещения, които са подходящи и за танцовия състав и за тениса на маса. 

Необходимите средства за един освежаващ ремонт няма да са кой знае колко много. Нека 

помислим и да ги заложим в бюджет 2014 г.  



 

 6

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз предлагам да добавим т. 2 в решението, с която да задължим Кмета да назначи 

комисия, която да огледа помещенията от какъв ремонт се нуждаят и колко ще струва 

това. 

8. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Ние не можем да задължаваме кмета да назначава комисии, можем само да искаме 

информация от него дали това е направено или не. Нека да запишем в т. 2 от решението в 

срок до следващото заседание на Общинския съвет Кметът да ни предостави информация 

за състоянието и възможността ОДК да бъде настанено в сградата на БКС. 
 

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

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Байчо Георгиев, а именно: да се добави 

нова т. 2 в решението с текста „В срок до следващото заседание на Общинския съвет 

Кметът на Общината да ни предостави информация за състоянието и възможността ОДК 

да бъде настанено в сградата на БКС”, 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 втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 214 от 14.06.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 410 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на ОДК „Д-р 

Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 2012/2013 г. 

2. В срок до следващото заседание на Общинския съвет Кметът на Общината да ни 

предостави информация за състоянието и възможността ОДК да бъде настанено в сградата 

на БКС. 
Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър 

Пангелов” град Две могили през учебната 2012/2013 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 215/14.06.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска през 

учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2013/2014. 

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

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Настоящата докладна записка касаеща приемането на информация за резултатите 

от дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска през учебната 2012/2013 г. също бе 

разгледана на заседание на комисията. Информацията е много пълна и становището на 

комисията е тя да бъде приета. Проблемите на ЦДГ „Първи юни” село Баниска са 

свързани с подобряване на материално- техническата база. Необходимо е да бъде 

извършен ремонт на помещенията, да се поднови базата с дидактични материали. ЦДГ 
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село Баниска се нуждае от укрепване на оградата на площадката за игра. Много съществен 

е и въпросът за подмяна на съоръженията и уредите на двора – пързалки, катерушки, 

люлки и т. н. Наложително е те да бъдат подменени с нови, отговарящи на изискванията 

за безопасност. Необходимо е също да бъдат изпълнени предписания на РЗИ през летните 

месеци- за подмяна на балатумите в ЦДГ село Баниска и ремонт на умивалните 

помещения. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Наистина проблемът със съоръженията и уредите по детските площадки е много 

сериозен и трябва да се вземат някакви мерки. По всички детски заведения и училища са 

получени писма от министерството съоръженията, които са повредени и застрашават 

здравето на децата да бъдат демонтирани и отстранени. Ясно е, че това няма как да стане 

сега през летния сезон, но да се вземат мерки поне децата да не бъдат допускани до тези 

площадки, които са с повредени съоръжения. 

2. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината. Понеже разбрах, че филиала в село 

Батишница няма да работи два месеца, искам да попитам каква е причината за това? 

Излиза така, че 8 деца няма да могат да посещават градина. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Филиалът е затворен за два месеца, тъй като персоналът ще си ползва отпуските и 

на градината ще и бъде правен ремонт. Децата, чиито родители желаят да посещават 

детското заведение ще бъдат извозвани до филиала в село Бъзовец. Позволихме си да 

направим внезапна проверка на филиала в село Батишница и се оказа, че в момента само 

4-5 деца посещават детското заведение. Тези деца могат да бъдат извозвани до Бъзовец. 

Инж. Марин Маринов е ангажиран да направи оглед на всички детски площадки, 

които са на територията на Общината и които са опасни ще се отстранят или ще се 

ремонтират. На тариторията нямаме детска площадка, която да отговаря на всички 

изисквания, които са спуснати от министерството. Аз лично присъствах на откриването на 

детската площадка в село Баниска, но тя също не отговаря напълно на изискванията. 

Провел съм разговори със СИБАНК за спонсорство за да напарвим една хубава площадка 

тук в Две могили, която да отговаря на всички изисквания.  

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 215 от 14.06.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 411 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи 

юни” село Баниска през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за 

учебната 2013/2014. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни” село 

Баниска през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 

2013/2014. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 216/14.06.2013 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 

България. 
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По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа настоящата докладна записка. На 

територията на Община Две могили има две общински училища – средищно СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” в град Две могили и средищно ОУ „Христо Ботев” в село Баниска. На 

учениците от съседните села, след закриване на училищата в тях, се осигурява автобусен 

транспорт до самото средищно училище. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Постановление на МС № 

84/6.04.2009 г. списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на Кмета на Общината след решение на Общинския съвет, към което се 

прилага становище на началника на съответния регионален инспекторат по 

образованието. И двете училища в Община Две могили отговарят на обявените в това 

постановление критерии за средищно училище. Становището на комисията е 

предложението да бъде прието. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка чл. 2 и чл. 7, ал. 1 от ПМС № 84/6.04.2009 г. (обн. ДВ 
бр.29/2009 г.), допълнен от ПМС № 263/25.10.2012 г. за изменение на ПМС № 84 от 
2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, 
определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и 
приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните 
училища (дв, бр. 29 от 2009 г.) и Докладна записка с вх. № 216 от 14.06.2013 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 412 

 

  1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката за запазване статута на СОУ 

”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе, улица „Кирил и Методий” №14 и 

ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, улица „Христо Ботев” № 20, община Две могили, област 

Русе в списъка на средищните училища в Република България. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/17.06.2013 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. до 

31.05.2013 г.  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа на свое заседание представения отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. 

до 31.05.2013 г. За периода Общинският съвет е провел 6 редовни и едно извънредно 
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заседания. Присъствието на общинските съветници в заседанията е редовно. За периода 

има регистрирано едно единствено отсъствие, което е направено по уважителни причини. 

Взети са111 решения, от които по инициатива на общинските съветници са само 7. 

Проведените заседания на Постоянните комисии към Общинския съвет са общо 35. 

Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета 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. № 217 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 413   

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. до 

31.05.2013 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2012 г. до 

31.05.2013 г.  
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/17.06.2013 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за закрила на детето за 2012 г. 

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

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание отчета за изпълнението на 

Общинска стратегия за закрила на детето за 2012 г. Това е само един опит за отчет, в него 

се прави само анализ на дейностите на всички звена, които се занимават с децата на 

тариторията на нашата Община без да има никакви препоръки какво ще се прави 

занапред. Отчетът е много свит, но становището на комисията е той да бъде приет. Аз 

искам само да задам един въпрос на служителката, която е изготвила отчета – Сашка 

Димитрова, какво е имала предвид като е написала „Необходимо е увеличение на 

инвестициите в песонала на детските заведения и училищата ...”? Може би е искала да 

каже да се увеличат инвестициите чрез обучение за работа с деца с увреждания. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Сашка Димитрова – Главен специалист „Социални дейности и 

здравеопазване” в Общината: 
Да, точно това съм искала да кажа, или по-точно, че е необходимо увеличение на 

инвестициите за подобряване на квалификацията на персонала. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз имам един въпрос към Председателя на постоянно действащата комисия за 

закрила на детето – г-жа Кремена Любенова. Тъй като в отчета за изпълнение на 

стратегията за закрила на детето, който е предоставен на вниманието ни е записано 

цитирам: „И през 2012г. година усилията на Община Две могили и всички държавни и 

общински структури, ангажирани в изпълнението на дейностите бяха насочени към 

повишаване благосъстоянието на децата в общината, като един от приоритетите, по който 

е работено е създаване на условия за отдих.”, а малко по-нататък е записано, че е 

определена постоянно действаща Комисия за детето в Община Две могили, която е 
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провела две заседания през изтеклата година, на които са разгледани случаи на отдел 

„Закрила на детето” и други теми, касаещи благосъстоянието и просперитета на децата в 

общината. В тази насока искам да попитам какви точно мероприятия и дейности са 

извършени през 2012 г. по приоритета за създаване на условия за отдих и какви са 

плановете на комисията в тази насока? 

3. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Г-жо Ефтимова ще Ви бъде отговорено писмено на въпроса и ще Ви бъдат 

предоставени протоколите на комисията от проведените заседания да се запознаете. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинкия съвет, неговите 
Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 218 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 414 

  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето в 

Община Две могили за 2012 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето в 

Община Две могили за 2012 година. 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/17.06.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка на свое заседание, 

която касае промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2013 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. Промените се налагат, тъй 

като трябва да се извършат непредвидени разходи в размер на 12 000 лева във връзка с 

инженерногеоложко проучване на деформиран участък /свлачище/ по улица „Георги 

Димитров” в село Пепелина, за да се кандидатства за подпомагане пред 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет. В дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии” има планирани 5 000 лева, а разликата  ще се осигури от Резерва за 

непредвидени разходи” – 6 900 лева и от дейност „Общинска администрация”, параграф 

10-15 – 100 лева.  

Също така във връзка със сключен договор със СИБАНК за издаване на банкова 

гаранция в полза на ДФ „Земеделие” за гарантиране задълженията на Народно читалище 

„Св.св.Кирил и Методий-1919” град Две могили по Проект „Подобряване на културната 

инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни 

услуги в Читалище „Св.св.Кирил и Методий-1919”, град Две могили”, е необходимо да 

се заплаща ежемесечно комисион в размер на 0.6 % върху сумата за гаранцията или 

1 128.38 лева и еднократни такси от 238 лева. Сумата за 2013 година общо става около 7 

010 лева. Необходимите средства от 7 000 лева Кметът на Общината предлага да се 

осигурят от параграф 51-00 в дейност „Общинска администрация” и 10 лева от 

дофинансирана дейост „Читалища”, параграф 45-00. В тази връзка е и предложението за 

изменение на плана за капиталовите разходи, като отпаднат следните обекти: „Ремонт 

сграда кметство с.Батишница – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Бъзовец – 1000 лв.”, 

„Ремонт сграда кметство с.Баниска - 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Чилнов - 1000 

лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Кацелово – 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Помен 
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– 1000 лв.”, „Ремонт сграда кметство с.Каран Върбовка – 1000 лв.”. След като комисията 

разгледа тези предложения излезе със становище да не приемаме въпросните 7 000 лева 

да се вземат от кметствата. Нека се потърсят други варианти от други параграфи. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

също разгледа на свое заседание въпросната докладна записка и становището ни е същото 

– да не приемаме тези 7 000 лева да се вземат от кметствата, защото ние един път им ги 

даваме, втори път им ги взимаме. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Колеги, нека приемем докладната записка, защото въпросните промени не касаят 

само тези 1 000 лева от кметствата, а има и други неща. Когато гласувахме банковата 

гаранция на читалището колежката Соня каза, че една банкова гаранция има редица 

последствия, не е само даването на нашето съгласие. След като месечно общината трябва 

да плаща по 1 000 лева, представете си колко ще струва изпълнението на този проект. 

Така или иначе тези пари ще трябва да излязат от бюджета на Общината. Аз лично не 

подкрепям предложението парите да се вземат от кметствата, но от къде могат да се 

вземат? Нека сега да помислим и да стигнем до някакво решение. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
На заседанието на Комисията по „Бюджет и финанси” когато разисквахме въпроса 

извикахме г-жа Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” в общината. Тогава ние 

дадохме нашите предложение от къде да се вземат тези 7 000 лева, но не ни беше 

предоставено Приложение 1 с измененията, които предложихме ние. Сега това няма как 

да стане на самото заседание на Общинския съвет. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз съм съгласна с това, което каза Чолаков, но за да видим ние от къде могат да се 

вземат парите занапред за изпълнението на проекта, първо трябва да имаме отчет за 

изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на годината, да видим какви са 

приходите и разходите и тогава да коментираме. Но този отчет ще бъде внесен на 

следващото заседание на Общинския съвет и по-добре би било и настоящата докладна 

записка да бъде разгледана тогава, а не сега. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Когато внесох за приемане бюджета на Общината за 2013 г. някои Общински 

съветници си го въртяха като детска играчка. Тези 1 000 лева, които се предоставиха на 

кметствата знаете откъде бяха взети. Бяха взети от едно място без да има законово 

основание за това, тогава аз трябваше да обжалвам решението, но не го направих. Нека се 

приеме сега това, което се предлага. Срокът за банковата гаранция изтича м. януари 2016 

година. Проектът не е стартирал все още, а ние подписахме договора. Нека сега вземем 

тези 1 000 лева от кметствата, за да платим гаранцията. Винаги можем да намерим начин 

да им ги дадем после. В Пепелина свлачището на ул. „Георги Димитров” е опасно, трябва 

да се намери начин да се кандидатства и да се оправи това. Парите заделени за направата 

на тоалетна в село Бъзовец не могат да се пипат, защото там е сметнато, че точно 12 000 

лева ще трябват за направата на тоалетна, а не 5 000 лева. В предложението има и 

козметични промени за различни кметства, които са заложени тук. 

6. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Всички знаете колко трудно приехме бюджета на Общината за 2013 г. При 

приемането му лично аз положих доста усилия и със известно съкращение на числеността 

на персонала по-голямата част от нас определихме тези 1 000 лева за кметствата. Тогава 

така сме сметнали за правилно да се направи и така сме го направили. Оказва се, че 

ръководството на Общината не си е направило сметката и сега не може да задели средства 

за важни нужди, каквато е банковата гаранция на читалището. Сега вие искате тези 

заделените средства за кметствата да ги вземете и как се чувстваме ние – чувстваме се 
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излъгани, защото усилията ни са били напразни. Ако ние не бяхме намерили начин да 

спестим тези пари, вие откъде щяхте да вземете сега тези 7 000 лева когато ви трябват? 

След всичко това аз лично се чувствам използван. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Защо г-н Лашев се чувства излъган? Бюджетът на Общината се приема по 

предложение на Кмета на Общината. Структурата и числеността на персонала на 

общинска администрация също се приема по предложение на Кмета на Общината.  

8. Мария Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 
собствеността” в Общината: 

Така или иначе разходите вече са направени и ние трябва да ги отчетем. Нека 

Общинските съветници да се консолидират от идеята кое е приоритет за Общината. За 

мен лично сега приоритет на Общината е проектът на читалището. Какво могат да 

направят кметствата с тези 1 000 лева. Тези пари са за основен ремонт, не за текущ. Какъв 

основен ремонт може да се извърши с 1 000 лева? Когато има продажба, тогава може да се 

извърши текущ ремонт със средствата от реализираната продажба. С тези 1 000 лева може 

да се извърши само едно боядисване, което не е капиталов разход. 

9. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз не мога да кажа какви са вашите приоритети на Общината. Искам само да 

попитам какъв е проблемът да се внесе корекция с отчета на бюджета тези 1 000 лева на 

кметствата да са за текущ ремонт вместо за основен ремонт? Не мога да разбера 

средствата за плащането на банковата гаранция само и единствено от кметствата ли могат 

да се вземат, това ли е единствения шанс? 

10. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз искам да попитам тези средства могат ли да се вземат от парите заделени за 

изграждане на градска тоалетна в село Бъзовец? 

11. Мария Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 
собствеността” в Общината: 

Да, можем да ги вземем от там и след това да ги дадем на кметствата. 

12. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Направете конкретни промени. Средствата за кметствата нека си останат, като 

минат в текущ ремонт, а сумата от 7 000 лева можете да я вземете от заделените средства 

за изграждането на тоалетна в село Бъзовец там можете да оставите 5 000 лева. Не може 

една тоалетна в село Бъзовец в момента да бъде приоритет за Общината. 

13. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Ние не можем да кажем дали 5 000 лева ще са достатъчни за изграждането на 

тоалетната. Това може да каже инж. Маринов и хората които работят по проекта. С 5 000 

лева може да се извърши само един ремонт на тоалетната, но не и да се изгради нова. 

14. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Не ни убеждавайте, че една тоалетна в Бъзовец е приоритет на Общината. 

Приоритет би трябвало да бъдат изграждането на детски площадки, намирането на 

помещение където да се провеждат репетиции и тренировки на ОДК и т.н. Има толкова 

други неща, които са важни, а ние ще правим тоалетна в бъзовец за 12 000 лева. Това е 

един ненужен и безмислен обект. 

15. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Разбира се, че тоалетната в Бъзовец не ни е приорит. Правим това по предложение 

на Кмета на Кметство село Бъзовец. Ако трябва няма да правим нищо там. 

16. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
По отношение на тоалетната искам да кажа, че когато приемахме бюджета на 

Общината тези средства от 12 000 лева бяха заложени, но тогава никой не реагира. Така 

или иначе вноската за банковата гаранция за м. юни вече е направена. Нека се направят 

корекции за тези 1 000 лева, след това в последствие ще ги вземем от други места. И все 

пак кметовете са тук и всеки може да стане и да каже дали са съгласни или не. 

17. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Предлагам сега да не вземаме решение, а да го оставим като последна точка. Нека в 

рамките на един час ни донесат Приложение 1 с измененията, които ние предложихме. 

18. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Ние така сме го направили и така го предлагаме за приемане, а вие не предлагате 

нищо конкретно. Не си налагайте мнението. 

19. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Кмете, принуждавате ни да не гласуваме това решение. Няма направена 

промяна в Приложение 1, така както предложихме ние по време на заседанието на 

комисията. 

20. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Г-н Христов, разберете, че ние няма да гласуваме всичко, което предложите. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, обявявам 15 минутна почивка, след която ще продължим разискванията по 

тази точка. 
 

Общинските съветници излязоха в 15 минутна почивка. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да продължим работата си на днешното заседание на 

Общинския съвет, като продължим с разискванията по тази точка от дневния ред. 

21. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз предлагам от параграф 52-00 Дейност „Общинска администрация” – обект 

„Направа на тоалетна село Бъзовец” да се намали със 7 000 лева, като тези средства се 

отразят в параграф 10-30 Дейност „Общинска администрация” – за текущ ремонт по 

Кметствата. Тази промяна ще се отрази в Приложение 1, като в Приложение 2 средствата 

за обект „Направа на тоалетна село Бъзовец” ще останат в размер на 5 000 лева. 
 

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

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Айдън Карамехмедов, а 

именно: от параграф 52-00 Дейност „Общинска администрация” – обект „Направа на 

тоалетна село Бъзовец” да се намали със 7 000 лева, като тези средства се отразят в 

параграф 10-30 Дейност „Общинска администрация” – за текущ ремонт по Кметствата. 

Промяната да се отрази в Приложение 1, като в Приложение 2 средствата за обект 

„Направа на тоалетна село Бъзовец” ще останат в размер на 5 000 лева, 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 седма 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, чл. 18, ал. 1 от Закона 
за общинските бюджети, 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. № 219 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 415   
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1. Променя бюджета на община Две могили към 30.06.2013 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 

2013 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.06.2013 г. 

и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 

30.06.2013 г. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/17.06.2013 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа на свое заседание докладната записка касаеща промяната на статута на общински 

имот от публична в частна общинска собственост. Става въпрос за имот, в който попада 

терен, който представлява “Гробище” с площ от 5.395 дка, който не е отразен по картата 

на възстановената собственост на землището на село Кацелово. При изготвяне на картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на с.Кацелово  е 

допуснат пропуск по отношение на съществуващото “Гробище”. В Общинска служба 

“Земеделие” е стартирана процедура по реда на Наредба № 49 за поддържане картата на 

възстановената собственост, за установена явна фактическа грешка при изработване на 

плана за земеразделяне. По тази причина становището на комисията е предложението да 

бъде прието. На заседанието на комисията поставихме някои въпроси, на които 

получихме необходимите отговори, така че няма никакъв проблем решението да бъде 

прието. 

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

8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45е от 
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и Докладна записка с вх. № 220 от 17.06.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 416 

  

1. Дава съгласие за промяна статута от “публична” в “частна” общинска 

собственост за 5.395 дка (пет декара, триста деветдесет и пет квадратни метра) от имот 

имот № 000238 (двеста тридесет и осем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Кацелово, община Две могили, област Русе с площ 

от 190.989 дка (сто и деветдесет декара деветстотин осемдесет и девет квадратни метра) с 

начин на трайно ползване “Пасище, мера” при граници и съседи: север и запад имот № 

100170 – жилищшна територия на село Кацелово, изток – - имот № 000240-местен път на 

община Две могили, предмет на Акт за публична общинска собственост № 961/05.03.2008 

г.съгласно приложената скица проект. 
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2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общинския съвет да се 

представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/17.06.2013 г., относно: 

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

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 въпросната докладна записка, която е идентична с предходната 

и излезе със становище тя да бъде приета.  

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам само да попитам защо в проекта за решение в т. 3 не е изписано какво ще 

се случи с това пасище? 

2. Йорданка Тодорова – Гл. специалист „Общинска собственост, стопанска 
дейност, търговия и защита на потребителя”: 

Пасището се намалява с 3 дка, като няма да правим промяна на начина на трайно 

ползване. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 45е от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Докладна записка с вх. № 221 от 
17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 417 

  

1. Дава съгласие за промяна статута от “публична” в “частна” общинска 

собственост за 7.836 дка (седем декара осемстотин тридесет и шест квадратни метра) от 

имот № 000392 (триста деветдесет и две) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Кацелово, община Две могили, област Русе с площ 

от 576.435 дка (петстотин седемдесет и шест декара четиристотин тридесет и пет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване “Пасище, мера” при граници и съседи: север 

и запад имот № 1000170 – жилищшна територия на село Кацелово, изток – имот № 000393 

стопански двор на ДПФ и юг- имот № 000237-полски път на община Две могили предмет 

на Акт за публична общинска собственост № 977/05.03.2008 г., съгласно приложената 

скица проект. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общинския съвет  да се 

представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост 
 

Десета точка от дневния ред: 



 

 16

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 222/17.06.2013 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 

Община Две могили. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

касаеща отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост в град две 

могили. Става въпрос за имот собственост на общината по Акт за публична общинска 

собственост № 3513 от 21.03.2012 година на Кмета на Община Две могили, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033 от 1 568 кв.м. с построената 

в него триетажна масивна сграда с идентификатор 20184.1.1033.1, с площ от 282 кв. м. – с 

начин на трайно ползване “За административна сграда комплекс”. С договор № 322 от 

01.04.2010 г. е отдадена под наем търговска площ от 1(един) кв.м. находяща се на първи 

етаж след влизане в сградата, вдясно за поставяне на монетен апарат за топли напитки 

(кафеавтомат). Поради прекратяване на договора, едностранно от наемателя, 

кафеавтомата е демонтиран. Във финансов интерес на общината и за удобство на 

служителите и гражданите, следва да се проведе нова процедура за отдаването под наем 

на площ от 1 кв.м. за поставяне на монетен автомат за топли напитки. Становището на 

комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам само да кажа, че при разглеждане на докладната записка от Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” те 

направиха предложение срокът на наема да бъде 9, а не 10 години поради юридически 

съображения. 

Предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението, а именно: в т. 2 срокът за отдаване под наем на имота 

да бъде 9 години, 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 десета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 
2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 101, ал. 1 от 
Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 222 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 418 

 

1. Дава съгласието си да бъде включена в раздел II (римско две) от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с 

Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013г. на Общински съвет Две могили, търговска 

площ от 1 (един) кв.м. находяща се на първи етаж в дясно, след влизане в триетажна 

масивна сграда с идентификатор 20184.1.1033.1, с площ от 282 (двеста осемдесет и два ) 

квадаратни метра – с начин на трайно ползване “За административна сграда комплекс” в 

поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033, при граници и съседи: север – улица 
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“Кирил и Методий”, изток бул.”България”, юг- улица “Христо Ботев”, по Акт за публична 

общинска собственост № 3513 от 21.03.2012 година на Кмета на Община Две могили. 

 2. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 

търг с явно наддаване за срок от 9 (девет) години имота описан в т. 1. 

3. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната месечна 

наемна цена от 40 ( четиридесет) лева за недвижими имоти, отредени за преместваеми 

съоръжения, първа зона, съгласно чл. 29, ал. 1, т. 12, от Наредба № 7 за реда на 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе. 

4. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 

началната цена. 

  5. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет.  
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/17.06.2013 г., относно: 

Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно отдаването под наем на 

имот частва общинска собственост. Депозирано е заявление с вх. № 69 от 21.02.2013 г. от 

Петя Валентинова Куцарова с искане за наемане на имот № 47 в масив 226 “Друг вид 

имот със селищен характер” от 780 кв.м. – “Зелена махала” в землището на село 

Пепелина, община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 2111/2009 г. за 

срок от 5 години. Във връзка с това заявление и наше Решение № 396 се прави и това 

предложение за отдаването под наем на въпросния имот да се осъществи чрез публичен 

търг с явно наддаване. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 
100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7  за реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем 
и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост н Община Две могили, 
област Русе и Докладна записка с вх. № 223 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 419 

  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 

търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години имот № 47 в масив 226 “Друг вид имот със 

селищен характер” от 780 кв.м. – “Зелена махала” в землището на с.Пепелина, община Две 

могили, предмет на акт за частна общинска собственост № 2111/2009 г.  

 1.1. Начална цена при порвеждането на търга да бъде 46.80 лева (четиридесет и 

шест лева и осемдесет стотинки) годишна наемна цена или 60.00 лева на декар. 

 1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 

началната цена. 

 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 
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 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 

сключения договор в Общински съвет. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 224/17.06.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Рустямова Османова, живееща в 

село Каран Върбовка за раждане на първо дете – Мелиса Мартинова Димитрова. 
По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Зелиха Рустямова Османова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на 

детето не е жител на нашата Община. Становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено на 50 %. 

 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Османова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете в размер на 100 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. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 224 
от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 420   

1. Отпуска на Зелиха Рустямова Османова, живееща в село Каран Върбовка, 

община Две могили, област Русе, на улица „Света Марина” № 24 еднократна финансова 

помощ в размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Мелиса Мартинова 

Димитрова, родена на 05.05.2013 г., тъй като бащата на детето – Мартин Сашев Димитров 

е с постоянен адрес в град Русе и настоящ в град София. 

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

Общинския съвет”. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 225/17.05.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бедрие Салиева Алиева, живееща в село 

Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 26. 

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

социални дейности”: 

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

молбата на Бедрие Салиева Алиева, живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” 

№ 26. В нея тя твърди, че боледува от остра бронхиектазна болест, което е остра форма на 

задух и дишането и е подпомагано от кислородна бутилка. Лекувана е в специализирана 

болница в град София през м. март тази година и по препоръка на лекуващия лекар и е 
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бил закупен дихателен апарат на стойност 2 380 лева, средствата за който е събрала от 

съселяните си. Има множество придружаващи болести, някои от които са хипертонична 

сърдечна болест и разпространена пневмосклероза. Ежемесечно са и необходими средства 

в размер на 190 лева за лечението си. Няма никакви странични доходи и комисията излезе 

със становище молбата и да бъде уважена. 

 2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на г-жа Алиева и излезе 

със становище да и бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лева. 

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. 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. № 225 от 17.06.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 421   

1. Отпуска на Бедрие Салиева Алиева, живееща в село Чилнов, на улица „9-ти 

Септември” № 26 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”. 
 

14. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, в деловодството на Общинския съвет има постъпило 1 питане от 

Общинския съветник Байчо Петров Георгиев, на което Кметът на Общината е отговорил 

писмено. Ще дам възможност на г-н Георгиев да развие питането си, след което Кметът 

ще има възможността да отговори. 

Питането от г-н Георгиев е с вх. № 232 от 21.06.2013 г.  

Давам думата на г-н Георгиев да развие питането си. 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник:  
 

Питането, което съм отправил до Кмета на Общината е свързано с приемането на 

две наши решения – Решение № 249 и Решение № 340. На предходното заседание на 

Общинския съвет, колегата г-н Лашев също бе поставил някои въпроси, относно тези две 

решения, отговорите на които вероятно са останали неразбрани от животновъдите. Това е 

и причината сега да отправя питане отново, като поставям два въпроса, а именно: 

1. Сключила ли е в съответствие с цитираните по-горе решения и кога Общината 

договор за ползване на пасищата и мерите срещу заплащане на съответната „такса” със 

Сдружение „Поминък” – град Две могили? 

2. Задоволени ли са, съгласно двете наши решения, нуждите на животновъдите, 

според броя на пасищните животни, които те притежават на територията на Общината, 

преди пасищата и мерите да се отдадат под наем на фирми и граждани, които не са жители 

на Общината? 

На въпросите си аз получих писмен отговор. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
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Г-н Христов чете отговора. 
 

На заседанието на Общинския съвет съм поканил Председателя на УС на 

Сдружение „Поминък” – Даниел Николов и членове на сдружението. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Според мен проблемът е в детайлите и точното четене на нашето решение. Ако 

смятате, че решението ни не е точно, Вие можете да внесете докладна записка със 

съответните поправки. 

Според мен неправилно се тълкуват понятията „Ползватели” и „Наематели”. 

Ползвателят на пасището е с вещно право, а наемателят е с облигационно право. В 

нашето решение в т. 7 пише „... Ползвателите по този критерий сключват договор и 

заплащат такса, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ в размер на 6 лв./дка (шест лева) от 

получените директни плащания в 14 дневен срок от получаването им.” С тези хора, които 

искат пасищата за общо ползване не трябва да има договор за наем, а договор за ползване. 

Това е ограничено вещно право. На животновъдите от Сдружение „Поминък” не им е 

предоставен такъв договор за ползване, а договор за наем, поради което те отказват да го 

подпишат. 

В т. 10 от решението пише така: „Дава съгласие за отдаване под наем или под 

аренда на общинските мери и пасища за индивидуално ползване на земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на Община Две могили чрез публично 

оповестен търг.” Тук вече се говори за наем. 

По отношение за броя на животните разговаряхме с ветеринарните служби, които 

казаха, че нямат официално писмо от Общината. 

В търга за отдаване на пасищата, който беше проведен от Общината трябваше да 

участват само животновъди от Община Две могили, а ние допуснахме и други 

животновъди от други населени места. Трябваше първо нашите животновъди за наемат 

пасищата, а остатъкът да се даде на животновъдите от другите населени места. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Съгласно наша наредба да м. февруари трябваше да се проведат събрания за 

общото ползване на пасищата и мерите. 

5. Даниел Николов – Председател на УС на Сдружение „Поминък” град две 
могили: 

В момента вие се опитвате да ни противопоставяте с УС на Сдружението. 

Определянето на ползването на мерите е право на Общинския съвет, а не на Кмета на 

Общината. Аз искам да ползвам мерите, а не да наемам. Другото което е че не се знае 

какви животни има на територията на Общината. Пасищата и мерите са само за пасищни 

животни, нека се спазва законът. Аз не мога да наема пасищата, след като ми ги 

предоставят за ползване. Нека се види бройката на животните, за да не даваме пасищата 

на други животновъди, които не са от нашата Община. Директните плащания не са 

обвързани с производството. Пасищата са публична общинска собственост със специално 

предназначение, нека се използват по предназначение, а не да ги даваме на други хора, 

които не са от нашата Община. Договорът, който ми се предостави за подписване трябва 

да е договор за ползване на пасищата, а не за наем. 

6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз не мога да разбера къде е проблемът – в нашето решение ли? 

7. Даниел Николов – Председател на УС на Сдружение „Поминък” град две 
могили: 

Не, проблемът не е във вашето решение, а в това, че пасищата ни се отдават под 

наем, а не както трябва – с право на ползване, като се заплаща съответната „такса”. В 

решението пише, че е правно основание за чертане. Аз съм председател на сдружението и 

мога да чертая. 

8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Първоначалното предложение в решението беше таксата за общо ползване да бъде 

в размер на 2.50 лева като пасищата бъдат стопанисвани и почиствани от Общината. 
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Доколкото разбрах е имало среща с животновъдите и те са изявили желание сами да си 

почистват пасищата, като заплащат такса в размер на 6 лева на дка. 

9. Николай Христов – Кмет на Община: 
Имаше среща с животновъдите, на която те казаха, че разполага с необходимата 

техника за почистване на пасищата и изявиха желание сами да си чистят пасищата.  

10 Боян Симеонов – Общински съветник: 
От всичко, което се каза разбрах, че г-н Николов иска да му се предостави договор 

за ползване на пасищата, а не договор за наем. Това ли е основният проблем? 

11 Нейхан Назиф – Старши експерт „Земеделие и гори” в Общинска 
администрация: 

Съгласни сме на всичко. Нека г-н Николов дойде в Общината и каже точно какво 

иска. Каквото трябва ще го направим. А за чертането – има заповед от Министъра на 

земеделието с която искат правно основание за чертането, в нея е посочено кое точно е 

правно основание. 
 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 02.07.2013 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

За Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 
 

     ________________________________(Пламен Лашев) 


