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

Екз. № 1

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, 26 юли 2013 година, в 15.00 часа, в сградата на хотел „Балкан”, град
Габрово, в конферентната зала, започна двадесет и осмото 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 15 (петнадесет) общински съветника.
Отсъстват: Боян Симеонов Иванов и Светлозар Милчев Донев.
Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения.
В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Димитър Димитров – зам.-кмет на
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 един общински съветник, който през този месец прибави
още една година към своя биологичен календар. А това е г-н Теодор Андреев, който
имаше рожден ден на 18.07.2013 г.
Колега, от все сърце ти пожелавам да си здрав, да имаш късмет и още дълги години
да празнуваш с лекота рожденните си дни.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет връчва на г-н Теодор
Андреев подаръчен комплект.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в
деловодството му постъпиха две докладни записки, които с оглед характера си, се налага
да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:
1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/24.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свети Георги” в село
Чилнов.
2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 287/24.07.2013 г., относно:
Изменение и допълнение на Актуализирания Общински план за регионално развитие на
Община Две могили 2007 г.-2013 г.
Предлагам тези докладни да бъдат разгледани съответно като точки 24 и 25.
Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”: Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната записка с
вх. № 284/24.07.2013 г. и имаме становище по нея, което ще изложа аз. Не възразяваме да
бъде включена в дневния ни ред за разглеждане днес.
Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание
докладната записка с вх. № 287/24.07.2013 г. и имаме становище по нея, което ще изложи
г-н Байчо Георгиев. Не възразяваме да бъде включена в дневния ни ред за разглеждане
днес.
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Няма.
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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. 24 да бъде включена за разглеждане Докладна записка от Христина Ефтимова с вх.
№ 284/24.07.2013 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на
църква „Свети Георги” в село Чилнов, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание
под т. 25 да бъде включена за разглеждане Докладна записка от Христина Ефтимова с вх.
№ 287/24.07.2013 г., относно: Изменение и допълнение на Актуализирания Общински
план за регионално развитие на Община Две могили 2007 г.-2013 г., моля да гласува с
вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 15 (петнадесет) 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 с 15 (петнадесет) 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. № 250/11.07.2013 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 251/12.07.2013 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на Община Две могили, област Русе.
Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 252/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода
от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
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 Николай Христов с вх. № 253/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от
01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
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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”.
5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 254/12.07.2013 г., относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската
администрация за първото шестмесечие на 2013 година.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 255/12.07.2013 г., относно:
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” град Две
могили за първото шестмесечие на 2013 година.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната
2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него
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”.
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 257/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Храсти” в землището на село Каран Върбовка.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”.
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 258/12.07.2013 г., относно:
Продажба на имот частна общинска собственост.
Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 259/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване
конфликти на интереси и други дейности”.
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 260/12.07.2013 г., относно:
Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост.
Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 261/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Храсти” в землището на село Каран Върбовка.
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”.
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 262/12.07.2013 г., относно:
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две
могили.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 263/15.07.2013 г., относно:
Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две могили.
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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”.
15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 264/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град
Две могили за раждане на първо дете – Ведат Илмиев Веждиев.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 265/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в
град Две могили за раждане на първо дете – Юмит Юсменов Шакиров.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 266/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в
село Чилнов, на улица „Пирин” № 2.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 267/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе
и Васил Петков Ангелов, живеещ в град Две могили.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
19. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 268/15.07.2013 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 271/15.07.2013 г., относно:
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 г.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 272/15.07.2013 г., относно:
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 г.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 273/15.07.2013 г., относно:
Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село
Могилино.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/15.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него
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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”.
24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/24.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свети Георги” в село
Чилнов.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 287/24.07.2013 г., относно:
Изменение и допълнение на Актуализирания Общински план за регионално развитие на
Община Две могили 2007 г.-2013 г.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
Първа точка от дневния ред:`
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/11.07.2013 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе.
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 предложението за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област
Русе. На едно от предходните заседания на Общинския съвет повдигнах въпроса за
актуализиране на нормативната уредба на Община Две могили, която от 2011 година не е
актуализирана. В този смисъл е и предложението за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Две могили,
област Русе. Направените изменения и допълнения в наредбата са съобразени с
българското законодателство, поради което становището на комисията е предложението
да бъде прието.
Разискванията по първа точка нямаше.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка 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. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. №
250 от 11.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 422
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която
влиза в сила от 01.08.2013 г., с изключение на разпоредбата на т. 3 на § 2, която влиза в
сила от 01.01.2014 г.
Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе.
Втора точка от дневния ред:
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 251/12.07.2013 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на Община Две могили, област Русе.
По нея докладва:
1. 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 предложението за изменение Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. Предложението е
във връзка с предоставянето на услугата „Домашин помощник”. Тъй като за
предоставянето на услугата потребителите заплащат такса, в зависимост от получения
доход в предходния месец и до м. април 2013 г. никой от тях не е попадал в най-високата
граница на тарифата – при доход над 390 лева да заплаща по 2 лева на час. След
индексация на пенсиите, някои от потребителите са заплатили за м. май такса в размер на
над 140 лева, поради което потребителите са предпочели да се откажат от предоставянето
на услугата, а от Дирекция „Социално подпомагате” град Две могили тези хора са оценени
като крайно нуждаещи се от услугата. Именно за това е и предложението на Кмета на
Общината да се намали максималната такса в Наредба № 5 от 2 лева на час на 0.44 лева на
час за дейността „Домашен помощник”. Становището на комисията е предложението да
бъде прието.
Разисквания по втора точка нямаше.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и 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 Докладна записка с вх. № 251 от 12.07.2013 г. с 15
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 423
1. Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.08.2013 г.
Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 252/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода
от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Съгласно наше Решение № 301 и съобразно одобрения от нас график е постъпила
информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода от
01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. Комисията по „Териториално устройство и строителство,
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика
6

и евроинтеграция” на свое заседание разгледа информацията, в която има изложени
проблеми на селото, има и съответно предложения за тяхното разрешаване. Становището
на комисията е информацията да бъде приета.
В разискванията по трета точка участие взеха:
1. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска:
Наистина проблемите на селото са доста, но ние се стараем да ги разрешаваме.
Сега пред вас искам да засегна един проблем – пътят от село Помен до Баниска е заринат
със свлачище и има нужда от специална техника за почистването му. Следващият въпрос,
който искам да повдигна е за сградата на ОУ „Христо Ботев” в село Баниска, която е в
окаяно състояние, има изронени стени до тухла, опасно е за децата, а и в крайна сметка на
какво ги възпитаваме, като обстановката, в която учат е такава. Освен това, Кметството
има и доста неразплатени разходи, което също е основен проблем.
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз искам да попитам какъв е проблемът с контейнерите, който е във всички
населени места. Коментираме проблема и с ТД „Черни лом”, но защо масово кметовете на
населените места се оплакват от счупени контейнери.
3. Николай Христов – Кмет на Общината:
Периодично колелетата на контейнерите се подменят, но неколкократно
шофьорите казват, че в контейнерите се извърлят камъни и други тежки предмети, които
повреждат съоръженията.
Относно информацията, искам да кажа, че в т. 8 е записано: „Да се увеличи
горивото, което се дава на местният полицай...”, но по стечение на обстоятелствата в
Общината пристигна писмо от Министерството на вътрешните работи, с което се
забранява да се дават всякакъв вид помощи и дарения на полицията. Аз възнамерявам да
спра да давам обещаните горива на полицията, като по този начин ще могат да се спестят
пари, с които ще можем да подменим балатумите в ЦДГ село Баниска.
За проблема с автобусната линия от селата в този район до град Бяла искам да
кажа, че получих отговор от Община Бяла, в който се казва, че ако разкрият автобусна
линия, то тя ще търпи загуби и отказват да направят това, поради което ние
възнамеряваме да предприемем други действия за разрешаване на проблема.
За уличното осветление – проблемът не е толкова сериозен, така че мисля че ще го
разрешим навреме.
За неразплатените разходи мога да кажа, че ще ги разплатим. Вижда се, че
събираемостта на местните данъци и такси е на ниво в селото, което е много добре. От
приложената количествена сметка към информацията се вижда, че са необходими 1 000
лева за закупуване на материали – ще намеря начин да осигуря тези средства.
4. Радослав Радев – Общински съветник:
За спонсорството на полицията искам да кажа, че Министъра не знае какви са
нашите проблеми и това, което даваме ние като спонсорство не е подкуп, а един вид
охрана на населението. Ние даваме всеки месец по 120 лева за охрана и откакто
разполагаме с местен полицай престъпленията значително намаляха. Много моля, Кметът
да не отнема средствата на полицията. На времето когато нямахме местен полицай ние се
борихме да имаме такъв, а сега когато имаме не можем да ги задържим и да ги
използваме, защото ако няма гориво за автомобила, то няма да се правят никакви огледи.
Освен това, обърнете внимание на коритото на р. Баниски лом и коритото на язовира –
всечко е обрасло с трева и храсти, могат да станат големи поражения. Може да се
кандидатства пред бедствия и аварии за ремонта, няма как Кметството да се справи само.
За училището – ясно е, че училището ще го има, в селото виждате какво е предимно
населението и така или иначе раждаемост ще има. Нека помислим по какъв начин може да
се кандидатства за ремонт на сградата, наистина положението е много трагично.
5. Велико Великов – Общински съветник:
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Аз искам да внеса малко яснота за дигите на язовира и реката – тази територия,
която е над населените места трябва да се чисти от Общината, а тази която е извън
населеното място се чисти от напоителни системи.
6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Нека се напише едно писмо до Областния управител с копие до напоителни
системи, с което да ги уведомим, че в селото има проблем. Нека се разреши проблемът.
7. Николай Христов – Кмет на Общината:
Щом е толкова голям проблемът ще информирам когото трябва.
8. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз предлагам като т. 2 в решението да запишем „Задължава Кмета на Общината да
предприеме необходимите действия и уведоми Областния управител във връзка с
организиране почистването на коритото на р. Баниски лом.”.
9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Какво стана с грейдера, който трябваше да бъде ремонтиран и с който трябваше да
се чисти пътя село Баниска.
10. Николай Христов – Кмет на Общината:
Ремонтът на грейдера е направен и пътят ще бъде почистен.
11. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили:
Институцията Обществен посредник на Общината ще подкрепи предприетите
действия за почистването на коритото на р. Баниски лом.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното
предложение.
Който е съгласен с предложението, а именно: като т. 2 в решението да се запише
„Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия и уведоми
Областния управител във връзка с организиране почистването на коритото на р. Баниски
лом.”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
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. № 252 от 12.07.2013 г.
с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 424
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на
Кметство село Баниска за периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които
стоят пред него.
2. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия и уведоми
Областния управител във връзка с организиране почистването на коритото на р. Баниски
лом.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село
Баниска за периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
Четвърта точка от дневния ред:
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 253/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от
01.07.2012 г. до 30.06.2013 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 на свое заседание представената информация на Кмета на Кметство село Чилнов.
Информацията е много подробна, изчерпателна, точна, поради което комисията излезе със
становище тя да бъде приета.
В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
В информацията в т. 2 като проблем е записано, че има граждани, които не са си
плащали данъците от години. Аз останах с впечатление, че няма такива граждани, защото
който не е плащал от години отива на ЧСИ.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Няма такива граждани. Всичко е обхванато на 100 %.
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
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. № 253 от 12.07.2013 г.
с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 425
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на
Кметство село Чилнов за периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които
стоят пред него.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село
Чилнов за периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 254/12.07.2013 г., относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската
администрация за първото шестмесечие на 2013 година.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
В чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация е уредено едно от задълженията на Кмета на общината, а именно да
организира изпълнението на актовете на общинския съвет. Предвид това негово
задължение, той следва да внася отчет за изпълнението им два пъти годишно пред
Общински съвет. В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с наше
Решение № 301, взето на заседание на Общински съвет Две могили е представен и отчет
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили за периода 01.01.2013 г. –
30.06.2013 г. Аз само ще кажа, че за периода в процес на изпълнение са 20 решения,
изпълнени са 29 решения и неизпълнени са 6 решения. Становището на комисията е
отчетът да бъде приет.
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В разискванията по пета точка участие взеха:
1. Байчо георгиев – Общински съветник:
Аз искам да попитам каква е причината Решение № 349 да не е изпълнено?
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Оказа се, че РЕПАК нямат лиценз и не могат да сключат договор с нас за
разделното събиране на отпадъците на територията на Общината. Отправил съм запитване
към други лицензерани фирми за разделно събиране, но получих 4 писма, с които ЕКО
БУЛПАК и др. Отказват да сключат договор с нас. Ще продължаваме да търсим контакти
с други лицензерани фирми за разделно събиране на отпадъците.
След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 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 от 21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 254 от 12.07.2013
г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 426
1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от
общинска администрация Две могили за първото шестмесечие на 2013 година.
Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от
общинската администрация за първото шестмесечие на 2013 година.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 255/12.07.2013 г., относно:
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” град Две
могили за първото шестмесечие на 2013 година.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
информацията за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” град Две
могили за първото шестмесечие на 2013 година и като цяло излезе със становище тя да
бъде приета. На заседанието изникнаха някои въпроси във връзка с изхранването на
децата – какво ще се случи след 01.09.2013 г. когато изхранването на децата е възложено
на друга фирма? По този начин предприятието ще стане крайно нестабилно.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Пламен Лашев – Общински съветник:
И аз искам да кажа, че информацията е много добре представена, но и мен ме
безпокоят някои въпроси, които искам да споделя с вас.
На първо място – окончателно е загубена голяма част от клиентите на ОП
„Обществено хранене”, а именно учениците от СОУ.
На следващо място – какви са заплатите на песонала на общинското предприятие,
как ще се издържа предприятието. Изхождайки от това задавам следните въпроси:
1. Каква ще е съдбата на общинското предприятие след 01.09.2013 г.? Смятате ли,
че предприятието ще може да се издържа само, какви действия ще предприемете?
2. Виждаме, че предприятието има задължения за доставка на хранителни продукти
в размер на 61 000 лева – как смятате да ги изплатите?
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
По правилник на общинското предприятие то разполага с 16 човека персонал. След
като намалее работата какво ще стане с тези хора?
3. Байчо Георгиев – Общински съветник:
10

Аз само не можах да разбера нещо – този, който е спечелил обществената поръчка
ще носи храната от някъде, а децата ще се хранят в класните стаи ли – това е невиждано.
Мястото за хранене на децата не е по класните стаи, а в стола на училището. По какъв
начин ще се извозва храната от друго място, в какво ще се съхранява, ще трябва да се
претопля?
4. Николай Христов – Кмет на Общината:
Въпросът къде ще се хранят децата не е на дневен ред в информацията на
общинското предприятие. Ка ще се издържа предприятието – виждате, че потребителите
на предприятието са 205 от дейността на „Домашен социален патронаж”, 50 бенефициента
имаме от предоставянето на услугата „Обществена трапезария”, а също така храна се
предоставя и на ЦНСТ Две могили и Защитеното жилище в село Могилино. Всичко това
прави за около 320 човека изхранване, така че клиенти все още има. Училището е провело
обществена поръчка за изхранването на децата и Общината няма никаква вина за това.
Фирмата, която е спечелила ми предложи да се откаже ако си платим. Това няма как да
стане. Децата ще се хранят в стола, но има още някои неразрешени въпроси по
поддръжката на помещението, отоплението през зимния период и почистването. Децата
ще получават храната си в съдове за еднократна употреба и аз пак казвам – столът ще се
ползва от децата за хранене, но трябва да решим кой ще поеме разходите по поддръжката.
Неразплатените разходи от 61 000 лева са за 2013 година. Ние водим стриктна
политика да бъдат изчистени първо старите задължения, а до края на тази година ще
разплатим и новите.
Що се отнася до персонала – щом намалее работата, естествено е да има и
съкращения.
5. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Виждаме, че Кметът осъзнава проблемите на общинското предприятие, но нека
Директорът на училището и Кмета седнат и разрешат проблемите. Вероятно сега тя е във
ваканция и няма възможност това да се случи.
6. Пламен Лашев – Общински съветник:
Аз зададох конкретни въпроси, но не чух конкретни отговори. Как ще се издържа
предприятието? Тези въпроси вие трябва да ги решите.
7. Николай Христов – Кмет на Общината:
Това са въпроси, които ще бъдат решени във времето.
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с
вх. № 255 от 12.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 427
1. Приема за сведение Доклад за дейността на Общинско предприятие
„Обществено хранене” за първото шестмесечие на 2013 г и отчет за изпълнение на
бюджета за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.
Приложение: Доклад за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене” за първото шестмесечие на 2013 г. и отчет за изпълнение на бюджета за периода
01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/12.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната
2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него
По нея докладва:
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1. Велико Великов – 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 представената
информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска.
Информацията е много добре представена. Като проблем на училището е посочено, че
учебното заведение се нуждае от основен ремонт на сградата, саниране. Това е
единствения и основен проблем. Няма ли някакъв начин Общината да кандидатства с
някой проект, или ако не тя – то поне училищното настоятелство да кандидатстват. Ако
няма такова настоятелство нека директорката на училището да съдейства и да направят, за
да могат да кандидатстват. Иначе като цяло комисията приема представената информация.
В разискванията по седма точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел, което може полесно да кандидатства по проект за ремонт на сградата на училището.
2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз ще посоча някои цифри от външното оценяване направено за нашите две
училища изходно ниво на 4 члас за област Русе:
Български език и литература 13.69 среден резултат; за СОУ – 12.05; за ОУ – 10.69.
Математика – 14.01 среден резултат; за СОУ – 13.00; за ОУ – 12.57.
Среден успех: 14.80 среден резултат; СОУ – 13.56; ОУ – 12.50.
От 50 училища в общината, СОУ град Две могили е на 32 място, а ОУ село Баниска
– 43.
Преди години, когато закривахме училищата на територията на Общината нашето
условие беше, че по този начин децата ще могат да се подготвят по-добре. От резултатите,
които ви зачетох се вижда, че подготовката не е много добра. СОУ Две могили трябва да
работят по-добре, за да могат да минат поне на средно ниво.
3. Стефка Райкова – Общински съветник:
На въпроса за външното оценяване, който г-н Георгиев повдигна – ако правим
сравнение на двете училища, виждате че в село Баниска в 4 клас 99 % от учениците са
роми, а в Две могили в 4 клас 69 % са роми, а останалите са от други етноси. Такива са ни
децата, няма как да искаме повече от тях. Има деца, които дори и на български не могат да
говорят. В Русе децата са с по-голям интелект.
4. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Селата Гложево, Ветово, Мартен и др. са класирани на 8 място.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
Г-н Георгиев каза това, което исках да кажа аз. В т. 7 от информацията прави
впечатление, че резултатите от проведените изпити по български език и литература за 7
клас са незадоволителни, по математика резултатите са добри.
6. Невена Георгиева – Общински съветник:
Не съм съгласна, че проблем има само с децата от ОУ и СОУ. Вие знаете ли, че от
техникума има ученици, които не могат да сметнат колко ресто трябва да им се върне ако
си купят една вафла и нещо друго, например? Това са ученици, които са много по-големи
от децата в ОУ и СОУ.
7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Тъй като г-жа Любенова е тук сред нас, искам да попитам Общината има ли
намерение да участва в някой проект за ремонт на сградата на ОУ в село Баниска?
8. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината:
Общината разполага с готов проект и когато се отвори мярка ще се кандидатства,
но няма как със същия проект да кандидатстваме по същата мярка. Много по-лесно ще
бъде училищното настоятелство да кандидатства с проект.
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9. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Двете мерки 321 и 322 ще бъдат отворени отново м. август тази година, така че ако
имате някакви намерения е хубаво да се действа адекватно.
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 256 от 12.07.2013 г.
с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 428
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с.
Баниска през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него.
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 257/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Храсти” в землището на село Каран Върбовка.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска
собственост № 2517 от 07.07.2010г. на Кмета на Община Две могили, а именно:
земеделска земя, с площ от 48.989 дка, представляваща имот № 000051 с начин на трайно
ползване “Храсти”. Във връзка с проявен интерес за закупуването на имота се налага
вземане на Решение за продажба на същия.
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и с 3 гласа „Против”, 2 гласа
„Въздържали се” и 1 гласа „За” излезе със становище тя да не бъде приета. Мотивите ни за
това решение са, че имаме съмнения, че част от имота се стопанисва, категорията на
земята е много хубава, а се продава на твърде ниска цена, имотът е масиран – това са 50
декара имот, 3-та категория на земята.
В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Съгласен съм със становището на комисията, но след като сега не приемем
докладната записка, какво всъщност искаме да се случи с този имот? Сега няма да
приемем решението, но тези храсти трябва да се почистят, да се промени начина на
трайно ползване на имота, след което може да се отдаде под наем. В интерес на Общината
е този имот да се стопанисва.
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Докладните записки постъпват при подадени заявления за наем. Ние сега не можем
да кажем, че ще го отдадем под наем, след като няма представено такова заявления за
наемане на имота. Нека Кметът се свърже с този, който е проявел интерес за закупуване и
го попита дали иска да наеме имота.
3. Стоян Гецов – Общински съветник:
На заседанието на комисията аз гласувах „За” докладната записка, защото сега ако
не продадем имота и го оставим безстопанствено, той ще затъне. Имота се води 3
категория на земята, но повече от половината е храсти. Ако Общината се ангажира да
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почисти храстите, да промени начина на трайно ползване и да вдигне цената, като се
отдадат под наем – да, но нека не се оставят безстопанствено.
4. Радослав Радев – Общински съветник:
Съгласен съм с колегата Гецов, но от въпросния имот се обработват 20 дка. Нека се
сформира комисия назначена от Кмета на Общината, която да отиде на място и да види за
какво става въпрос. Тези обработваемите 20 дка да бъдат отдадени на една цена, а
останалите – на друга.
5. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Една част от имота се обработва и аз ще гласувам „Против”. Нека се назначи
комисия и да се направи най-доброто за Общината.
6. Николай Христов – Кмет на Общината:
Не всички ниви се обработват. Човекът иска имота, който не се обработва. Да не
стане така да платим голяма сума пари за почистването на храстите и после да не можем
да си ги възстановим. Трябва добре да помислим.
7. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Тук има спорен момент и най-доброто решение е Кметът да назначи комисия, която
да установи дали има обработена част от имота или не. Затова предлагам сега Кметът да
си оттегли докладната записка и на следващото заседание да решим дали да бъде
продажба или отдаване под наем.
8. Николай Христов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с предложението на г-н Чолаков. Оттеглям си докладната записка,
като следващия месец ще направим проверка на имота и ще решим какво да правим.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 258/12.07.2013 г., относно:
Продажба на имот частна общинска собственост.
По нея докладва:
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Общината е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост
№121 от 20.08.1999 г. на кмета на Община Две могили, а именно Дворно място, с площ от
1055 кв. м. в село Могилино заедно с построената в него двуетажна масивна сграда „Дом
на специалиста”, със застроена площ от 170 кв.м. В момента, жилището е необитаемо и
има нужда от ремонт, което изисква значителен финансов ресурс от страна на Общината.
Във връзка с проявен интерес за закупуването на имота се налага да вземем решение за
продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 12 903.90 лева, а пазарната – в размер на
36 376.00 лева. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната
записка и излезе със становище предложеният проект за нерешие да бъде приет.
В разискванията по девета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
На предходното заседание на Общинския съвет Кметът беше споменал, че е
получил инвестиционно предложение за село Могилино. Ние попитахме г-жа Тодорова за
този имот ли става въпрос и тя каза, че това няма нищо общо. Въпросът ми е
инвестиционното предложение, което сте получили г-н Кмете за този имот ли е или не?
Ако е за този имот, считам че ще е по-добре продажбата на имота да се извърши чрез
провеждането на публично-оповестен конкурс.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Да, инвестиционното предложение е за този имот.
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Предходния мандат тези домове на специалиста бяха обявени на търг със същите
пазарни оценки, но никой не се яви на търга. В село Помен цената беше свалена от 30 000
лева на 15 000 лева и пак никой не го купи. Сега след като има проявен интерес за
закупуването на имота нека се продаде. Не подкрепям предложението на г-н георгиев
продажбата да се извърши чрез конкурс. Нека се продаде чрез търг, да се ремонтира и така
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селото ще придобие друг облик. Цената за селото не е никак малка, така че това е
достатъчно.
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. 35, ал. 1, чл. 41,
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба
№ 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,
за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх.
№ 258 от 12.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 429
1. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване
недвижимия имот представляващ: Дворно място, с площ от 1055 кв. м. (хиляда и петдесет
и пет квадратни метра), съставляващо УПИ VII-190 (римско седем, тире, арабско сто и
деветдесет) в кв. 18 (осемнадесети) по регулационния план на село Могилино, община Две
могили, заедно с построената в него през 1986 г. двуетажна масивна сграда – „Дом на
специалиста”, със застроена площ 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра ) с
административен адрес улица ”Възраждане” № 69, при граници и съседи: север- УПИ VІ190, изток- УПИ VІІІ-191, юг- улица “Възраждане”, предмет на Акт за общинска
собственост № 121 от 20.08.1999 г. на кмета на Община Две могили.
1.1. При данъчна оценка на имота в размер на 12 903.90 лева (дванадесет хиляди
деветстотин и три лева и деветдесет стотинки), пазарна оценка в размер на 36 376.00
(тридесет и шест хиляди триста седемдесет и шест) лева определя начална цена за
продажбата при публичния търг с явно наддаване 36 500.00 (тридесет и шест хиляди и
петстотин) лева.
1.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания
в т. 1 имот.
2.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост.
2.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи
копие от същия в Общински съвет.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 259/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване
конфликти на интереси и други дейности”:
Общината е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост
№ 2615 от 07.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска земя, с
площ от 5.320 дка представляваща имот № 000335 с начин на трайно ползване
“Изоставена нива”, ІХ категория на земята. Във връзка с проявен интерес за закупуването
на имота се налага да вземем решение за неговата продажба. Данъчната оценка на имота е
97.90 лева, пазарната – в размер на 1 702.00 лева. Комисията разгледа на свое заседание
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докладната записка и излезе със становище имотът да бъде продаден при предложените от
Кмета на Общината условия.
Разисквания по десета точка нямаше.
По десета 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 258 от 12.07.2013 г. с 15 (петнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 430
1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013година, приета с
Решение № 330 по Протокол № 22/ 22.02.2013г. на Общински съвет Две могили, следният
имот: Земеделска земя, с площ от 5.320 дка (пет декара, триста и двадесет квадратни
метра), представляваща имот № 000335 (триста тридесет и пет), по картата на
възстановената собственост на земеделските земи в землището на село Каран Върбовка,
Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364 с начин на трайно ползване “Изоставена
нива”, ІХ категория, при граници и съседи: север имот № 049058-нива на
“РОСАГРОФОНД” ООД, изток имот № 000356- храсти на Община Две могили, запад
имот № 102012-залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС.
2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване
недвижимия имот описан в т. 1.
2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 97.90 лева (деветдесет и седем лева и
деветдесет стотинки), пазарна оценка в размер на 1 702.00 (хиляда седемстотин и два) лева,
определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване в размер на 2
500.00 (две хиляди и петстотин) лева.
2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания
в т. 1 имот.
3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост.
3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи
копие от същия в Общински съвет.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 260/12.07.2013 г., относно:
Промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост.
По нея докладва:
1. Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска
собственост № 124/02.03.2000 г., а именно: Дворно място от 10 970 кв.м., с построените в
него: Триетажна масивна сграда строена върху 525 кв.м., административна сграда, гараж,
работилница, агрегатно помещение, склад, стопанска постройка и др. – “Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост ”Света Петка”. Със заповед № РД01-933/от 25.09.2009
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г.на Министерство на труда и социалната политика-Агенция за социално подпомагане и
последвало Решение № 497 на Общинския съвет по т. 1, се закрива Дома за деца и
младежи с умствена изостаналост ”Света Петка” село Могилино. По този начин имотът
вече е престанал да има предназначението си. Това налага ние да вземем решение за
промяна на статута на имота от публична в частна общинска собственост. Комисията
разгледа докладната записка на свое заседание и излезе със становище тя да бъде приета,
като правим една препоръка – ако има кандидат, който иска да стопанисва имота, то нека
той да бъде отдаден под наем след провеждане на публично-оповестен конкурс при ясни и
точни условия.
В разискванията по единадесета точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз искам само да кажа, че това са същите хора, които искат да инвестират в
Могилино.
След приключване на разискванията 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. 6, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 260 от 12.07.2013 г. с
15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 431
1. Дава съгласие за промяна статута от “публична” в “частна” общинска
собственост за Дворно място от 10 970 кв.м. представляващо целия квартал 45-а по плана
на село Могилино, община Две могили, административен адрес улица ”Възраждане” №
43, с построените в него: Триетажна масивна сграда строена 1934 г. върху 525 кв.м.,
административна сграда, гараж, работилница, агрегатно помещение, склад, стопанска
постройка и др. – “Дома за деца и младежи с умствена изостаналост ”Света Петка”,
предмет на Акт за публична общинска собственост № 124/02.03.2000 г.
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 частна общинска собственост.
Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 261/12.07.2013 г., относно:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„Храсти” в землището на село Каран Върбовка.
По нея докладва:
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване
конфликти на интереси и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, която касае продажбата на
имот, собственост на Община Две могили, а именно: земеделска земя с площ от 1.226 дка
в землището на село Каран Върбовка. Във връзка с проявен интерес за закупуването на
имота се налага да вземем решение за неговата продажба. Данъчната оценка на имота е в
размер на 38.30 лева, а пазарната – в размер на 331.00 лева. Становището на комисията е
имотът да бъде продаден при тези условия.
Разисквания по дванадесета точка нямаше.
По дванадесета 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
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление
под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 258 от 12.07.2013 г. с 15 (петнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 432
1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013година, приета с
Решение № 330 по Протокол № 22/ 22.02.2013г. на Общински съвет Две могили, следният
имот: Земеделска земя, с площ от 1.226 дка (един декар двеста двадесет и шест квадратни
метра), представляваща имот № 000356 (триста петдесет и шест), по картата на
възстановената собственост на земеделските земи в землището на село Каран Върбовка,
Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364 с начин на трайно ползване “Храсти”,
при граници и съседи: северозапад имот №000335-изоставена нива на Община Две
могили, изток имот № 049058-нива на “РОСАГРОФОНД” ООД, юг имот № 102012залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, предмет на Акт за общинска собственост № 2628 от
07.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили.
2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване
недвижимия имот описан в т. 1.
2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 38.30 (тридесет и осем лева и
тридесет стотинки), пазарна оценка в размер на 331.00 (триста тридесет и един) лева,
определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване в размер на
400.00 (четиристотин) лева.
2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания
в т. 1 имот.
3.2.Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост.
3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи
копие от същия в Общински съвет.
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 262/12.07.2013 г., относно:
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост в село Бъзовец, община Две
могили.
По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Предложена ни е докладна записка за отдаване под наем на бившето училище в
село Бъзовец, за което ние сега трябва да вземем решение. Предложението е
структурирано правилно – първо се иска съгласието ни обектът да бъде включен в
програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година,
след което отдаването му под наем за срок от 10 години.
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” в
две свои заседания разгледа постъпилата докладна записка.
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В първото заседание на комисията нямаше кой да ни даде подробни разяснения за
водените преговори с потенциалния наемател, поради което насрочихме второ заседание,
за да може проблемът да се обсъди по-подробно, правилно и обстойно. Членовете на
комисията изразиха лични мнения, но най-вече не бяха съгласни с формата да бъде
отдаден под наем въпросният имот. Мнението, което се изрази бе, че е по-правилно да се
организира публично-оповестен конкурс, в който да се поставят ясни и точни претенции
към евентуалния наемател, като разкриване на работни места, вид на инвестиции и т.н.
На второто заседание на комисията, вносителят на докладната записка отново не
присъства за наше огромно съжаление. Комисията, след като се опита да разгледа
проблема, отново стигна до същите изводи и отново не успя да оформи становище, с което
да излезе тук пред вас, и което аз да изложа. Именно затова, комисията излезе с решение
да упълномощи Председателя на Общинския съвет да намери начин да се свърже с
кандидата за наемане на имота, като представи тук пред Общинския съвет мнения и
резултати от проведения контакт, за да можем ние тук сега да вземем някакво решение.
Тук е и г.н Христов и ако той иска да каже нещо в тази връзка нека го направи.
Искам само да кажа и едно много важно нещо – същинската работа на Общинския
съвет е в комисиите. Какво е това неуважение от страна на общинското ръководство и
общинската администрация към нас? Ние искаме да помогнем, а не да правим лошо на
някого.
В разискванията по тринадесета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз проведох обещаните разговори с въпросния инвеститор – г-н Методиев, който
каза, че няма нищо против и да проведе лична среща с нас Общинските съветници. Той
остана впечатлен от нашето желание за среща и каза, че е готов с три варианта
инвестиционни предложения. Тази среща ще се проведе най-рано в началото на м. август,
на която ще е хубаво да присъства и Кмета на Общината. Нека вземем решение, което да
защитава интересите най-вече на Общината. При проведеният разговор с г-н Методиев
той каза, че ако приемем решението в този вариант той няма да се яви на търга. На него не
му трябва да наема имота, а иска да го купува, защото ще вложи инвестиция за около 2
милр. лева.
2. Стоян Гецов – Общински съветник:
От изложението на г-н Лашев аз не можах да разбера какво е неговото
предложение. В момента има интерес да се отдава под наем имотът – нека се отдаде.
3. Пламен Лашев – Общински съветник:
От докладната записка не става ясно, че след като се отдаде под наем имотът ще се
ползва за старчески дом.
4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Аз подкрепям казаното от г-н Лашев, но имам един упрек към този инвеститор – в
крайна сметка аз не видях едно инвестиционно предложение черно на бяло. От колко
време слушаме само за някакви проведени разговори, кой на кого и какво е казал. Според
мен кореспонденцията с този въпросен инвеститор трябва да е в писмен вид, стига с тези
разговори, нека има факти.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
Информацията, която имам за този господин е съвсем оскъдна, затова предпочетох
да отдам имота под наем, а не продажба. Според мен е най-разумно когато дойде г-н
Методиев да се съберем всички заедно и чуем за какво става въпрос. Според мен, найдоброто решение ще е да продадем сградата. Г-н Лашев, не съм проявил неуважение
спрамо Вашата комисия, тъй като в същия ден, когато си провеждахте заседанието
присъствах на друга важна среща в Областта.
6. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз искам да предложа на Кмета на Общината, тъй като това е най-удачния вариант
в момента да си оттегли докладната записка и същата да се внесе отново за разглеждане
на следващото заседание на Общинския съвет, след като се изяснят тези въпроси. До
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колкото разбрах този човек иска да прави старчески домове в 5 общини в страната. Нека
Кметът се свърже с тези общини и да проучи как стоят нещата и при тях.
7. Невена Георгиева – Общински съветник:
Аз лично съм разговаряла с въпросния инвеститор и той каза, че вече е взел сграда
в друго населено място, но там не е имал такива проблеми, каквито има при нас. Там
нещата са станали много по-бързо, а ние тук вече 4 месеца не можем да вземем решение.
8. Николай Христов – Кмет на Общината:
Оттеглям си докладната записка. Ще проведем среща с г-н Методиев и тогава ще
решим какво да правим.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 263/15.07.2013 г., относно:
Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две могили.
По нея докладва:
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
В Община Две могили е постъпило писмо от Българската асоциация на
работодателите в областта на културата, с което се цели да бъде създадена благоприятна,
насърчаваща и подкрепяща обществена среда за приобщаване на младите хора към
културата. Членовете на Българската асоциация на работодателите в областта на
културата на 29.03.2013 г. с решение на Общото събрание са приели Декларация за достъп
до култура на младите хора. Стартирана е и Национална кампания „Достъп на младите
хора до култура в общините” за присъединяване към Декларация за достъп на младите
хора до култура. Приемането на Декларацията за достъпа на младите хора до култура е
ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие
на младите хора, за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до
култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура. Комисията по
„Образование, култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма” излезе със становище декларацията да бъде приета.
Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
По четиринадесета 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. № 263 от 15.07.2013 г. с 15
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 433
1. Приема Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две могили.
Приложение: Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две
могили.
Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 264/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град
Две могили за раждане на първо дете – Ведат Илмиев Веждиев.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на
Хюлия Сунаева Илмиева. Всички необходими документи съгласно изискванията на
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е
заявлението да бъде уважено на 100 %.
2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на
г-жа Илмиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на първо дете в размер на 200 лева.
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. 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 пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 264
от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 434
1. Отпуска на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град Две могили, община Две
могили, област Русе, на улица „Ангел Кънчев” № 11 еднократна финансова помощ в
размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Ведат Илмиев Веждиев, роден
на 12.06.2013 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 265/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в
град Две могили за раждане на първо дете – Юмит Юсменов Шакиров.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – 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
Хатидже Ахмедова Билялова. Всички необходими документи съгласно изискванията на
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е
заявлението да бъде уважено на 100 %.
2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на
г-жа Билялова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на първо дете 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. 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
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раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 265
от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 435
1. Отпуска на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две могили, община
Две могили, област Русе, на улица „Видин” № 18 еднократна финансова помощ в размер
на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Юмит Юсменов Шакиров, роден на
26.06.2013 г.
2. 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. № 266/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в
село Чилнов, на улица „Пирин” № 2.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпила молбата на Стефка Стефанова Атанасова,
живееща в село Чилнов, на улица „Пирин” № 2. Тя е ръководител на Самодейна група за
изворен фолклор „Чилновски баби” в село Чилнов. В молбата си твърди, че групата е
получила покана от българското дружество „Иван Вазов” да гостува в град Николаев в
Украйна. Обръщат се и към нас, Общинските съветници за отпускане на помощ съгласно
нашата Наредба № 10. Становището на комисията е молбата на г-жа Атанасова да бъде
уважена.
2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на гжа Атанасова и излезе със становище да не и бъде отпусната еднократна финансова
помощ. Мотивите ни за това са, че молбата за което се иска помощтта не попада в
задължителните условия по Наредба № 10. В Общината има и други самодейни състави,
ако започнат всички да искат пари по тази наредба, то няма да останат средства за
другите.
В разискванията по седемнадесета точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков– Общински съветник:
В нашата Наредба № 10 никъде не е посочено, че ние трябва да спонсорираме
такъв вид мероприятия, но нека да не отказваме помощта. Ще помоля Кмета на Общината
ако има някакви средства по Културния календар нека и отпусне необходимата сума.
2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
В Наредба № 10 има една точка „Други” и всеки може да я тълкува по различен
начин. Точно в тази т. „Други” се уреждат въпросите, както за самодейните състави, така
и въпросите свързани с отпускане на еднократна финансова помощ за погребение. Нека за
следващата година за тези състави да се направи един анализ на всички групи какви
участия имат и какви резултати са постигнали от участията си. На тези, които имат подобри резултати може да се каже два пъти в годината ще им бъде осигурено участие извън
страната. Нека има някакъв регламент.
3. Микерям Адям – Общински съветник:
Всички групи поне веднъж в годината ходят извън страната с превоз осигурен от
Общината и мога да кажа, че навсякъде са се представяли много добре.
4. Николай Христов – Кмет на Общината:
През 2012 година събрахме всички читалищни дейци и им казах – участията на
всички самодейни групи в организирани от нас мероприятия ще ги финансираме, в
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съседните общини също, но за излизане извън територията на нашата община, това вече
става прекалено. Всички искат да ходят на много места и на един ако дадеш ще искат
всички, няма как да осигурим участието на всички.
5. Невена Георгиева – Общински съветник:
Това, че г-жа Атанасова е много напориста и вече си е осигурила сумата чрез
спонсори няма спор. Но защо обсъждаме 200 лева, нека ги дадем за културата. Предлагам
да и отпуснем 200 лева, защото тази група наистина навсякъде и винаги се е представяла
много добре.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените
предложения.
Който е съгласен с предложението Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно на
г-жа Стефка Атанасова да и бъде отказано отпускането на еднократна финансова помощ,
моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 3 (три) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали
се” предложението не се приема.
Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Невена Георгиева, а
именно на г-жа Стефка Атанасова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
След приключване на разискванията 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. № 266 от
15.07.2013 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 436
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Стефка
Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, на улица „Пирин” № 2, като ръководител
на самодейна група за изворен фолклор „Чилновски баби”, поканена от българското
дружество „Иван Вазов” да гостува в град Николаев Република Украйна.
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”.
Осемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 267/15.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе
и Васил Петков Ангелов, живеещ в град Две могили.
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По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Постъпила е молбата на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Руси и Васил
Петков Ангелов, живеещ в град Две могили. В нея те твърдят, че брат им Стефко Петков
Ангелов е починал внезапно на 29.06.2013 г. За да извършат погребението на брат си се е
наложило да вземат пари назаем, тъй като те не разполагат със средства. И двамата са
пенсионери без никакви странични доходи. Комисията излезе със становище молбата им
да бъде уважена.
2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на
Юлмие Ахмед Кадир и Васил Петков Ангелов и излезе със становище да им бъде
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 90 лева.
В разискванията по осемнадесета точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Юлмие и Васил са брат и сестра. Починалият – Стефан им е брат, който има
дъщеря в град Бяла. Момичето има право на обезщетения за починалия си баща, които са
в размер на около 700-800 лева. Освен това Стефан получи заплата в края на месеца.
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
След като има дъщеря защо тя не пое разходите по погребението. Факт е, че има
неплатени разходи в размер на около 90 лева. Аз лично се обаждах в магазина, от където
са пазарували и те ми потвърдиха. Човекът иска толкова, колкото да може да си разплати
задълженията, които е направил по погребението на брат си.
След приключване на разискванията по осемнадесета 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. № 267 от
15.07.2013 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 437
1. Отпуска на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе и Васил Петков Ангелов,
живеещ в град Две могили еднократна финансова помощ в размер на 90 (деветдесет) лева.
2. Задължава ги да представят в Общинския съвет оправдателни документи, от
които да е видно, как са изразходвали отпуснатите им средства. В случай, че не
представят такива, следва да ги възстановят.
3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Деветнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 268/15.07.2013 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание отчета за дейността на обществения посредник при Община
Две могили, който е разработен в три основни направления, като за всяко от тях много
подробно е описано, това което е свършено. Становището на комисията е отчетът да бъде
приет.
В разискванията по деветнадесета точка участие взеха:
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили:
В отчета се постарах да представя максимално подробно, това което в
действителност се случва в Общината, което наистина е много интересно. При мен идват
хора с най-различни проблеми и на всички по един или друг начин съм се опитал да
помогна. Интересното е, че в град Русе бях повикан, защото и те искат да имат обществен
посредник, какъвто до сега не са имали. Хубавото е че тази институция става все попопулярна и търсена. Имам огромното желание да направя пътуващ омбудсман, за което
съм писал писмо до Европейския Омбудсман, с молба за помощ. Повечето от хората,
които идват при мен, идват защото ми имат доверие и лошото е че ги е страх да пишат
жалби, именно за това ролята на омбудсмана е много важна.
След приключване на разискванията 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 и Докладна записка с
вх. № 268 от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 438
1. Приема за сведение Отчет за дейността на обществения посредник при Община
Две могили за периода 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две
могили за периода 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Двадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 271/15.07.2013 г., относно:
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 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”:
Областният управител е върнал за ново обсъждане две наши решения, които сме
взели на предходното заседание на Общинския съвет, и които сега ние трябва или да
отменим или да потвърдим. Комисията по „Териториално устройство и строителство,
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика
и евроинтеграция” разгледа на две свои заседания мотивите, като в първото заседание
присъства и г-жа Йорданка Тодорова от отдел „Общинска собственост” в Общината. Тя
изрази становище, че поддържащата фирма е издала погрешни документи при оформянето
на статута на имота и затова ние сме били подведени и сме взели погрешно решение. Във
второто заседание на комисията бяха представени актуални скици на имотите, от които
може да се направят изводи, че по-правилно решение тук ще е да си отменим решенията.
Такова е и становището на комисията – да приемем първото алтернативно решение, а
именно: Отменя Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 г. на Общински съвет – Две
могили.
Разисквания по двадесета точка нямаше.
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По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 45, ал.
9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-9500-763/11.07.2013 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх.
№ 271 от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 439
1. Отменя Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 г. на Общински съвет –
Две могили.
Двадесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 272/15.07.2013 г., относно:
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 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”:
Докладната записка е идентична с предходната, няма какво да коментираме.
Становището на комисията е отново да приемем първото алтернативно решение, а
именно: Отменя Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 г. на Общински съвет – Две
могили.
Разисквания по двадесет и първа точка нямаше.
По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-9500-764/11.07.2013 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх.
№ 272 от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 440
1. Отменя Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 г. на Общински съвет –
Две могили.
Двадесет и втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 273/15.07.2013 г., относно:
Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село
Могилино.
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 докладната записка касаеща обособяването на самостоятелен
урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село Могилино. Става въпрос за имот
собственост на общината по Акт за частна общинска собственост № 125 от 20.11.1999 г., а
именно: Дворно място с площ 1 000 кв. м., съставляващо УПИ V-221 в кв. 31 по плана на
с. Могилино с построената в него сграда с площ 270 кв. м. – “Баня и Фурна”. Тъй като
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регулационния план на с. Могилино е от 1926 г., като изменение на регулационния план в
този район е правено през 1948 г., а сградата на фурната и банята е построена 1963 г., като
местоположението и не е съобразено с урегулирания поземлен имот, предназначен за нея
и не е било направено изменение на регулационния план на селото за УПИ ІІІ-230 в кв. 31
и УПИ V-221 в кв. 31, т.е. не е спазен основния регулационен план, нито неговото
изменение. Тези обстоятелства, налагат да бъде изработен ПУП-ИПР (подробен
устройствен план- изменение плана за регулация) на УПИ ІІІ 230 /църковен имот/ и УПИ
V-221 в кв. 31 /фурна, баня и пералня/ в кв. 31 и обособяване на нов УПИ за фурната и
банята, като целта на подробния устройствен план е в регулационния план на селото да
бъде отразено действителното положение. Освен това до сградата на фурната и банята има
гараж, който се ползва от кметството на с. Могилино за съхранение на сметопочистващ
инвентар и техника. Този гараж следва да бъде изключен от дворното място отредено за
“фурна и баня” и като предаваема част премине в съседния общински имот представляващ
парк на селото,благоустроен, залесен с многогодишни иглолистни дървета. След като
комисията разгледа предложеният ни проек на решение излезе със становище, докладната
записка да бъде приета, като т. 1 в решението добие вида:
1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ПУП-ИПР (подробен устройствен
план- изменение плана за регулация) на УПИ ІІІ 230 /църковен имот/ и УПИ V-221 в кв.
31 /фурна, баня и пералня/ и обособяване на нов УПИ за “фурна и баня”, като в
регулационния план на село Могилино да бъде отразено действителното положение.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното
предложение.
Който е съгласен с предложението Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”, а именно т. 1 в решението добие вида: Дава
съгласие да бъде изработен проект за ПУП-ИПР (подробен устройствен план- изменение
плана за регулация) на УПИ ІІІ 230 /църковен имот/ и УПИ V-221 в кв. 31 /фурна, баня и
пералня/ и обособяване на нов УПИ за “фурна и баня”, като в регулационния план на село
Могилино да бъде отразено действителното положение, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше.
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.124а ал. 1 от Закона за устройство 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. № 273 от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 441
1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ПУП-ИПР (подробен устройствен
план- изменение плана за регулация) на УПИ ІІІ 230 /църковен имот/ и УПИ V-221 в кв.
31 /фурна, баня и пералня/ и обособяване на нов УПИ за “фурна и баня”, като в
регулационния план на село Могилино да бъде отразено действителното положение.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението по т. 1.
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3. Да представи в Общински съвет новосъставения акт за общинска собственост в
тридневен срок от вписването му в Агенция по вписванията град Бяла.
Двадесет и трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/15.07.2013 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него
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 представената
информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили през учебната 2012/ 2013 г. Вижда се, че информацията е изключително подробна,
стандартна и има аналитичен вид. Успехът на училището е много добър 4.61, което е
много добре, като се има предвид населението на общината. Има много добри ученици, но
има и много слаби. В анализа е написано кои са факторите намаляващи успеха на
училището като цяло, а именно: недостатъчен родителски контрол, отрицателно
отношение на учениците към ученето, съществени пропуски в знанията от минали години,
липса на амбиция, воля и стремеж за постигане на добри резултати и други. Що се отнася
до храненето на учениците – това е стол за хранене на децата в училище, а не помещение,
в което да се извършват общински мероприятия. Децата ще се хранят там, а
подробностите по почистването, отоплението и др. ще се изяснят между кмета и
директора на училището. Така или иначе училището приютява танцовия състав и тениса
на маса, които са към ОДК без да им иска никакъв наем. Един от основните проблеми на
училището е, че трябва да се преасфалтира пространството между стола на ОП
„Обществено хранене” и задния вход на училищната сграда. Друг основен проблем е това,
че не е установен собственика на имот намиращ се в сграда в град Русе. От отдел
„Общинска собственост” в Общината твърдят, че имотът принадлежи на СОУ град Две
могили, тъй като е закупен при продажбата на училищни ниви. До сега данъкът на
съответния имот се е заплащал от страна на Община Две могили, като приходите от
отдаването му под наем са се превеждали също на Общината и са се ползвали от нея.
Освен това, като проблем в информацията е посочено също, че Общината дължи на
училището наем в размер на 500 лева за предоставяне на помещения при провеждане на
теоретични занятия на Сдружение „Иновационен регионален университет” град Русе.
Становището на комисията е представената информация за дейността на СОУ град Две
могили да бъде приета.
Разисквания по двадесет и трета точка нямаше.
По двадесет и 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. № 274 от 15.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 442
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят
пред него.
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Приложение: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред
него.
Двадесет и четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/24.07.2013 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свети Георги” в село
Чилнов.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
В Общинския съвет е постъпило заявление от Църковното настоятелство при
църква „Свети Георги” в село Чилнов. В него членовете на църковното настоятелство
твърдят, че след последните валежи покривът на църквата се нуждае от спешен ремонт.
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
заявлението, като бе сформирана комисия в състав Соня Неделчева – Нечева, Радослав
Радев, Айдън Карамехмедов, Исмет Рийзаев, арх. Маринов, инж. Маринов, инж. Доневски
и Трифон Евгениев, която извърши проверка на място, за което бе съставен констативен
протокол. В констативния протокол комисията предлага да бъдат отпуснати 150 лева за
извършване на ремонта на църквата, които да бъдат получени от Кмета на Кметство село
Чилнов – Исмет Рийзаев Османов. Становището на комисията по „Здравеопазване и
социални дейности” е предложението да бъде прието.
Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше.
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари,
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и
Докладна записка с вх. № 284 от 24.07.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 443
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева на
Църковно настоятелство при църква „Свети Георги” село Чилнов, община Две могили за
ремонт на покрива на църквата.
2. Средствата да бъдат получени от Исмет Рийзаев Османов – Кмет на Кметство
село Чилнов, който да следи тяхното разходване.
3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Двадесет и пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 287/24.07.2013 г., относно:
Изменение и допълнение на Актуализирания Общински план за регионално развитие на
Община Две могили 2007 г.-2013 г.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Мюсюлманското настоятелство в село Каран Върбовка има намерение да
кандидатства по Програмата за развитие на селските райони с проект: „Реконструкция на
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религиозния храм на мюсюлманите в село Каран Върбовка, община Две могили,
обл.Русе”. Сред документите, които се изискват е и Решение на Общинския съвет, че
дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за регионално
развитие на Общината. Комисията по „Териториално устройство и строителство,
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика
и евроинтеграция” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище
тя да бъде приета.
Разисквания по двадесет и пета точка нямаше.
По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Докладна записка № 287 от 24.07.2013 г. с 15
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 444
1. Допълва приоритет 1 „ Подобряване на стандарта на живот в община Две
могили” от Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две
могили 2007 – 2013 г., а именно:Мярка „Ремонт и реконструкция на религиозните храмове
и сгради в селата Пепелина, Широково, Острица, Каран Върбовка, Кацелово, Батишница,
Бъзовец, Чилнов, Баниска, Помен и Могилино.”
2. Удостоверява, че проекта „ Реконструкция на религиозния храм на
мюсюлманите в село Каран Върбовка, община Две могили, обл. Русе” е залегнат в
приоритетите за развитие на Община Две могили.
3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението на Общинския съвет.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:
Поради изчерпване дневния ред на двадесет и осмото (редовно) заседание на
Общинския съвет, обявявам същото за закрито.
Протоколът е изготвен на 31.08.2013 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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