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

Екз. № 1

ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 02 декември 2011 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две
могили, се проведе третото (извънредно) заседание на VІ – тия Общински
съвет – Две могили.
Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на
Общинския съвет.
Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински
съветника.
Отсъства Радослав Косев Радев.
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, кметове на кметства от Община Две могили, граждани.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително
обявения проект за дневен ред на настоящото извънредно заседание.
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на
дневния ред?
Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз предлагам да отпадне от разглеждане в днешното заседание
Докладна записка с вх. № 500/28.11.2011 г., относно: Продажба на недвижим
имот с начин на трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово,
записана под точка 9 от дневния ни ред.
Основанията ми за това са, че има сключено допълнително
споразумение от 01.07.2011 г. за тези две земеделски земи, като договорът
изтича за отдаването им под наем на 30.09.2013 година.
Представям ви за доказателство копие на документ с платежно
плащане.
Това би трябвало да се знае от общинска администрация.
Соня Нечева – Общински съветник:
Съгласни сме с предложението на г-н Георгиев. Докладната записка
трябва да се разгледа по-обстойно от съответната комисия.
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Татяна Василева – Общински съветник:
От името на нашата група аз ще кажа, че сме против разглеждането на
тази докладна, тъй като трябва преди приемането на това решение да си мине
през съответната комисия и тя да вземе решение.
Стоян Гецов – Общински съветник:
Аз предлагам докладната записка да си остане в дневния ред. Ако е
имало някакви проблеми, все пак администрацията щяха да знаят и да кажат
какви са.
Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз няма да оттегля докладната записка, тъй като това допълнително
споразумение, което ми представихте г-н Георгиев не е вписано в съда.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, има направени две предложения, относно т. 9 от дневния ни
ред, а именно:
Първо – да бъде оттеглена точка 9 от дневния ред, което предложи
Общинският съветник Байчо Георгиев.
Второ – точка 9 от дневния ред да бъде разгледана на настоящото
заседание, така както е по докладната записка на Кмета на Общината.
Моля да гласувате с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 9 (девет) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, предложението на г-н Георгиев се приема.
В такъв случай предлагам т. 9 от дневния ни ред да отпадне, като т. 10
стане съответно т. 9.
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния
ни ред?
Няма.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане
дневен ред на настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля
да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 491/28.11.2011
г., относно: Приемане на правилник за организацията и дейността на
общинския съветн, неговите комисии и взаимодейсгтвието му с общинската
администрация.
Докладва: Светлозар Донев – Общински съветник.
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/28.11.2011 г.,
относно: Прехвърляне на електросъоръжения, собственост на Община Две
могили към лицензианта електроразпределителни предприятия ЕОН –
България.
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Докладва: Николай Христов – Кмет на Общината.
3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 493/28.11.2011
г., относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ).
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 494/28.11.2011
г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008”.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 495/28.11.2011
г., относно: Определяне на представители в Общото събрание на В и К –
ООД Русе.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 496/28.11.2011
г., относно: Определяне на представители в Общото събрание на АБГР.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 497/28.11.2011
г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в Общото
събрание на АДО – Дунав.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 498/28.11.2011
г., относно: Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет –
Две могили.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
9. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника.
„ За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 491/28.11.2011 г.,
относно: Приемане на правилник за организацията и дейността на
общинския съветн, неговите комисии и взаимодейсгтвието му с общинската
администрация.
По нея докладва:
1. Светлозар Донев – Общински съветник.
На три проведени заседания на комисията, която беше сформирана на
предишното заседание на Общинския съвет успяхме да разработим Проект
на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Имаме разногласия само в някои членове, които ви предлагам да
гласуваме сега и правилникът да мине на първо четене.
Ще разглеждаме правилника по глави и по членове, като отбележим
спорните въпроси и гласуваме само тях.
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В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
В докладната записка става въпрос правилника за се гласува и да се
приеме само на едно четене. В стария правилник на Общинския съвет
приемахме проекти за нормативни актове на две четения. Разговарял съм с
юристите от областна администрация и тяхното мнение е, че правилникът
може да мине само на едно четене.
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз предлагам правилникът да мине на две четения, като второ четене
стане преди т. 8 от дневния ни ред, касаеща избор на постоянни комисии към
Общинския съвет.
Имате ли други предложения по процедурата, по която ще се гласува
проекта на правилник?
Няма..
Който е съгласен с така направеното предложение, а именно Проектът
на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация да се гласува и
приеме на две четения днес, като второ четене стане преди разглеждането на
т. 8 от дневния ни ред, моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
Със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се” предложението се приема.
3. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз предлагам да вървим глава по глава в правилника и да гласуваме
само спорните въпроси.
4. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Г-н Донев говорим за процедура. В чл. 99 от сега действащият
правилник пише, че на първо четене правилникът се приема като цяло, а
глава по глава се гласува на второ четене.
5. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз считам за необходимо да запозная общинските съветници с новите
изменения на правилника, затова ще ги зачета. Ако излязат някакви нови
предложения, нека те да са писмени.
6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Ще ви зачета дословно какво пише в разпоредбите на досега
действащия правилник на Общинския съвет. В чл. 99 пише цитирам:
„(1) Проектите за правилници, наредби и инструкции се приемат на
две гласувания, които се правят в различни заседания.
(2) Общинският съвет може да реши по изключение двете гласувания
да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по
време на обсъждането не са направени съществени предложения за
изменение и допълнение на проекта.
(3) На първо гласуване проектът се разглежда след като Общинският
съвет изслуша докладите на водещата комисия, становището на вносителя в
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рамките на 10 минути и доклади на други комисии, на които той е бил
разпределен, ако такива са постъпили.
(4) При първото гласуване проектът се обсъжда в цялост. Общинските
съветници се произнасят по основните положения на проекта.”
Чл. 100. гласи:
„(1) Общинският съвет обсъжда и приема проектите на второ гласуване
глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
(2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на водещата
комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки.
Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на
първо гласуване проект, не се обсъждат и гласуват.
(3) Общински съветник може да обосновава направени предложения в
рамките на пет минути за всяко предложение.”
Нека чуем всички и изменения и допълнения на правилника и новите
предложения и да го приемем на първо четене. На второ четене да гласуваме
глава по глава.
7. Светлозар Донев – Общински съветник:
В първа глава от правилника няма нови изменения и допълнения.
Във втора глава в чл. 12 има направени две предложения: да има или да
няма зам.-председател на Общинския съвет.
След това чл. 13, ал. 1, т. 3 да добие вида:
„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”
В чл. 14 също има две предложения, съответно да отпадне този член
или да остане, но това зависи от това, дали ще има зам.-председател
Общинският съвет. Също така в чл. 14, ал. 1, т. 3 да добие вида:
„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”
В четвърта глава има една лека стилистична корекция, а именно в чл.
18, т. 1 се добави наставката „До” и съответно добие вида:
„1. да бъде избран в състава на до 3 (три) постоянни комисии в съвета.”
В чл. 20 се дпълват три нови точки 11, 12 и 13, което е във връзка с
промени на ЗМСМА, а именно:
„11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”.
12. при установяване на неизбираемост.
13. при смърт.”
Глава седма – в чл. 33, ал. 3, 4 и 5 отпадат.
Наименованието на Комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 да добива следния
вид: „Комисия по предотвратяване и разкриване конфликти на интереси и
други дейности”, като обхвата на разглежданите въпроси да добие следния
вид: „Извършва проверки за установяване на конфликт на интереси по
сигнал, по разпореждане на органа по избора или по своя инициатива;
разглежда проблеми свързани със спазването на законността, опазването на
обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината;
изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред и
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сигурността на гражданите; изискванията за дейността на физически и
юридически лица на територията на общината, които произтичат от
опазването на обществения ред и сигурността на гражданите; културата и
безопасността на движението; разглежда проблеми, свързани с
инвестиционни намерения в областта на земеделието, проблеми, свързани
със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, околната
среда и водите; разглеждане на предложения за придобиване, стопанисване и
разпореждане със земеделска земя, рационалното използване на природните
ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове
за развитието на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието
на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите
отпадъци и сметищата, участието на общината в национални и
международни инициативи, свързани със земеделието, горите, екологията и
опазване на околната среда, изискванията за дейността на физически и
юридически лица на територията на общината, които произтичат от
екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове,
мелиорациите и водното богатство на общината, състоянието и развитието на
земеделието и животновъдството, дейността на Общинска служба земеделие
и гори.”
Глава осма – в чл. 56, ал. 1 се добавя нова т. 3, а именно:
„3. кандидатстването с проекти по различни програми.”
В глава единадесета, чл. 122 също има две предложения да отпадне
целия член или да остане.
В глава дванадесета чл. 125 има две предложения за размера на
възнаграждението на Общинските съветници – 50% или 40 % от
минималната работна заплата, като за участие в заседание на общинския
съвет получават 20 %, участие в заседание на комисия в размер на, както
следва:
1. Председател на постоянна или временна комисия – 20 (двадесет) %
от минималната работна заплата за страната.
2. Секретарят на постоянната или временната комисия –
18(осемнадесет) % от минималната работна заплата за страната.
3. Член на постоянната или временната комисия – 15(петнадесет) % от
минималната работна заплата за страната.
8. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз имам следните предложения за изменение и допълнение на
правилника:
1. В чл. 3, ал. 2, т. 24 да бъде допълнена с текста „...включително за
обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на
общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на
общината след съгласуване с областния управител.”
2. Чл. 12, ал. 1 да се допълни с текста: ... но не повече от един от група
съветници.”
Според мен зам.-председателят няма никакви задачи. Тази титла е за
престиж. Тъй като в ЗМСМА е записано, че Общинския съвет може да има
зам.-председател, аз предлагам това да си има и някаква мярка.
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3. В чл. 18 в т. 9 съкращението „ЗПРКИ” да се замени с „ЗПУКИ”.
4. В чл. 20, ал. 1, т. 6 думите „... или при смърт” да отпаднат.
5. Чл. 23, ал. 4 тестът „... общинският съвет може да отложи вземането
на решение, като избира анкетна комисия, която да изясни ...” да бъде
заменен с текста: „... комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 от този правилник
изяснява...”.
6. В чл. 30, ал. 2 след думите: „Общинският съветник има право ...” да
се добавят думите „... устно след непосредственото си отстраняване ...”.
7. В чл. 37, ал. 1, т. 5 думятя „... разкриване ...” се замени с „...
установяване ...”.
8. В чл. 56 числото „58” се замени с числото „55”.
9. Чл. 118 да отпадне, тъй като той повтаря текста на чл. 119.
10. Според мен мястото на чл. 122 е точно тук, защото това си е наш
нормативен документ и в закона се казва, че Общинския съвет определя
правомощията на кметските наместници.
11. В чл. 124 числото „80 %” се замени с числото „60 %”, като денят
четвъртък да отпадне.
12. В чл. 125, ал. 1 числото „40” си остане, а т. 3 да си остане в стария
вариант, тъй като не би следвало да има такива разграничения на
председатели и секретари на комисия.
13. Във връзка с чл. 125, ал. 5 Правилникът да бъде допълнен с нова
глава с наименование: „XІІІ. Допълнителни разпоредби”. В нея да бъде
записано под §1. По смисъла на този Правилник:
1. „Уважителни причини” е явление, което предхожда и задължително
поражда определено друго явление, а именно: Задържане от органите на
властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен
сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с документ.
14. Глава XІІІ Преходни и заключителни разпоредби става глава XІV, а
в него § започва от § 2.
8. Светлозар Донев – Общински съветник:
Не е коректно от страна на г-н Георгиев тези предложения да ги
съобщава сега, след като той беше член на комисията и участва в три нейни
заседания. Абсолютно съм съгласен с предложенията, които направи той, но
това трябваше да стане по време на заседанията на комисията.
9. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Предложението на нашата група е чл. 125 да отпадне, като заплащането
на възнаграждението на общинските съветници да бъде в рамките на
минималната работна заплата. За отсъствието на съветниците да няма
никакви санкции, все пак ние не сме общи работници, ние сме избрани от
хората и нека този, който отсъства си даде надницата за деня, след което тези
пари да се използват за благотворителност.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет, каза:
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на Проекта
на правилник?
Няма.
Преминаваме към процедура на гласуване.
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Предлагам да приемем правилник на първо четене с допълненията на гн Георгиев, г-н Чолаков и тези на комисията.
След приключване на разискванията 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 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните
актове и Докладна записка с вх. № 491 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 15
1. Приема на първо четене Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация със следните предложения за изменения и
допълнения:
1.1. В чл. 3, ал. 2, т. 24 да бъде допълнена с текста „...включително за
обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на
общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на
общината след съгласуване с областния управител.”
1.2. Чл. 12, ал. 1 да се допълни с текста: ... но не повече от един от
група съветници.”
1.3. Чл. 13, ал. 1, т. 3 добива вида вида:
„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”
1.4. Чл. 14, ал. 1, т. 3 да добива вида:
„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”
1.5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1.5.1. т. 1 добива вида:
„1. да бъде избран в състава на до 3 (три) постоянни комисии в съвета.”
1.5.2. в т. 9 съкращението „ЗПРКИ” да се заменя с „ЗПУКИ”.
1.6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1.6.1. в ал. 1, т. 6 думите „... или при смърт” отпадат.
1.6.2. допълват се три нови точки 11, 12 и 13, а именно:
„11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”.
12. при установяване на неизбираемост.
13. при смърт.”
1.7. Чл. 23, ал. 4 тестът „... общинският съвет може да отложи
вземането на решение, като избира анкетна комисия, която да изясни ...” да
бъде заменен с текста: „... комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 от този правилник
изяснява...”.
1.8. В чл. 30, ал. 2 след думите: „Общинският съветник има право ...” да
се добавят думите „... устно след непосредственото си отстраняване ...”.
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1.9. В чл. 33, ал. 3, 4 и 5 отпадат.
1.10. В чл. 37 се правят следните изменения:
1.10.1. В ал. 1, т. 5 добива следния вид: „Комисия по предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”, като обхвата на
разглежданите въпроси да добие следния вид: „Извършва проверки за
установяване на конфликт на интереси по сигнал, по разпореждане на органа
по избора или по своя инициатива; разглежда проблеми свързани със
спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на
гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове
за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите;
изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията
на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и
сигурността на гражданите; културата и безопасността на движението;
разглежда проблеми, свързани с инвестиционни намерения в областта на
земеделието, проблеми, свързани със състоянието и развитието на
земеделието и животновъдството, околната среда и водите; разглеждане на
предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска
земя, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение,
изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на общинския
поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини,
корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметищата,
участието на общината в национални и международни инициативи, свързани
със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда,
изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията
на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на
околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на
общината, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството,
дейността на Общинска служба земеделие и гори.”
1.11. В чл. 56, ал. 1 се добавя нова т. 3, а именно:
„3. кандидатстването с проекти по различни програми.”
1.12. Чл. 118 отпада, тъй като той повтаря текста на чл. 119.
1.13. Чл. 122 да остане.
1.14. В чл. 124 числото „80 %” се замени с числото „60 %”, като денят
четвъртък да отпадне.
1.15. В чл. 125 има направени три предложения, а именно:
1.15.1. в ал. 1 размера на възнаграждението на Общинските съветници
да е 50% от минималната работна заплата, като за участие в заседание на
общинския съвет получават 20 %, участие в заседание на комисия в размер
на, както следва:
1. Председател на постоянна или временна комисия – 20 (двадесет) %
от минималната работна заплата за страната.
2. Секретарят на постоянната или временната комисия –
18(осемнадесет) % от минималната работна заплата за страната.
3. Член на постоянната или временната комисия – 15(петнадесет) % от
минималната работна заплата за страната.
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1.15.2. в ал. 1 числото „40” си остава, а т. 3 да си остава в стария
вариант, тъй като не би следвало да има такива разграничения на
председатели и секретари на комисия.
1.15.3. целия чл. 125 да отпадне като възнаграждението на общинските
съветници да бъде в рамките на минималната работна заплата за страната.
1.16. Добавя се нова глава с наименование: „XІІІ. Допълнителни
разпоредби”. В нея да бъде записано под §1. По смисъла на този Правилник:
1. „Уважителни причини” е явление, което предхожда и задължително
поражда определено друго явление, а именно: Задържане от органите на
властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен
сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с документ.
1.17. Глава XІІІ Преходни и заключителни разпоредби става глава XІV,
а в него § започва от § 2.
Приложение: Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 13 гласа
„Против”
- 3 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/28.11.2011 г.,
относно: Прехвърляне на електросъоръжения, собственост на Община Две
могили към лицензианта електроразпределителни предприятия ЕОН –
България.
По нея докладва:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Докладната записка се отнася за прехвърлянето на две
електросъоръжения, които са собственост на Община Две могили към
лицензианта Е. ОН – България. От своя страна Е. ОН са длъжни да
снабдяват с електрическа енергия потребителите, присъединени към
съответната
електроразпределителна
мрежа
при
равни
и
недискриминационни условия.
Съгласно § 4, ал. 1 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за енергетиката (обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г.), енергийните обекти и
съоръжения, представляващи елементи от съответната разпределителна
мрежа, които към момента на влизането в сила на закона трябва да бъдат
собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на
трети лица, се изкупуват от съответното разпределително предприятие в
зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 8-годишен срок от
влизането в сила на закона. Съгласно ал. 4 от съответния параграф,
енергийните предприятия и собствениците по ал. 1 не могат необосновано да
отказват да изкупят или съответно да продадат енергийните обекти.
Към настоящия момент Е. ОН – България не е изкупило енергийните
съоръжения, които следва да са тяхна собственост и съответно не влагат
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средства в поддръжката им. В цената на продаваната електрическа енергия
са включени разходите по поддръжката на разпределителните мрежи и
съоръжения, с което необосновано се натоварва цената на услугата към
крайните потребители, които сами поддържат електрическите си
съоръжения, чрез които се снабдяват с електрическа енергия. По този начин,
Община Две могили, като потребител влагайки средства за стопанисването
на собствените си енергийни съоръжения, е поставена в неравностойно
положение спрямо потребителите, присъединени към разпределителната
мрежа без собствени съоръжения.
В разискванията по втора точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз лично ще подкрепя докладната записка, но в нея има някои
слабости, които бих искал да отбележа:
1. Иска се сагласието ни за продажба при определени условия, но
такива не са посочени.
2. Посочени са какви документи са необходими за продажбата – сред
тях експертна оценке за определяне на справедлива пазарна стойност, а
съгласно § 4, ал. 3, изр. 1 – пазарна стойност ; разположение и размери на
сервитутната зона не трансформаторен пост.
3. Какво точно се продава – само трафопоста или и земята около него?
Според мен г-н Кмете, Вие трябва да имате една примерна цена за
продажба, може да не я приемат, но трябва да сте го решили.
Предвид това ви предлагам решението да се приеме във вида:
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 Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с
чл. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост, § 4 от Закона за
енергетиката и Докладна записка с вх. № 492 от 28.11.2011 г., общинският
съвет да приеме следното решение:
1. Дава съгласие да бъдат продадени без търг или конкурс на Е. ОН –
АД – лицензирано енергийно предприятие правото на собственост върху
енергийни съоръжения, представляващи елементи от ценностната и
разпределителната мрежа, както следва:
1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС №
3489/28.11.2011 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ
„Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор 20184.1.2890.1 (двадесет
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и
деветдесет, точка, едно) – високо тяло със застроена площ от 29 кв. м. и
сграда с идентификатор 20184.1.2890.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и
четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет, точка, две) –
ниско тяло със застроена площ от 15 кв. м., находящ се в поземлен имот с
идентификатор 20184.1.2890 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка,
едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет) целия с площ от 158 кв. м.
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили,
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одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ се на булевард
„България” № 93 с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна зона.
1.2. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС №
3572/16.12.2005 г. (№ 60/11.02.1998 г.) на Кмета на Община Две могили,
представляващ „Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор
20184.1.2145.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка,
две хиляди сто четирдесет и пет, точка, едно) със застроена площ от 43 кв. м.,
находящ се в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2145 (двадесет хиляди
сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди сто четирдесет и пет)
с площ от 315 кв. М. По кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Две могили, одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ
се на улица „Гурко” № .... с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна
зона.
2. Възлага на Кмета на Общината да изготви оценка на описаните в
точка 1 имоти и ги предложи за одобрение.
3. След одобрение на на пазарните оценки на имотите по точка 1 го
опревомощава лично или чрез друго упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба на двата имота подробно
описани в това решение.
4. Упълномощава Кмета на Общината:
4.1. Да изпълни решението на Общинския съвет.
4.2. Да представи как е изпълнено решението ни.
След приключване на разискванията по втора точка, 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 Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост, § 4 от
Закона за енергетиката и Докладна записка с вх. № 492 от 28.11.2011 г.,
прие

РЕШЕНИЕ
№ 16
1. Дава съгласие да бъдат продадени без търг или конкурс на Е. ОН –
АД – лицензирано енергийно предприятие правото на собственост върху
енергийни съоръжения, представляващи елементи от ценностната и
разпределителната мрежа, както следва:
1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС №
3489/28.11.2011 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ
„Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор 20184.1.2890.1 (двадесет
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и
деветдесет, точка, едно) – високо тяло със застроена площ от 29 кв. м. и
сграда с идентификатор 20184.1.2890.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и
четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет, точка, две) –
ниско тяло със застроена площ от 15 кв. м., находящ се в поземлен имот с
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идентификатор 20184.1.2890 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка,
едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет) целия с площ от 158 кв. м.
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили,
одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ се на булевард
„България” № 93 с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна зона.
1.2. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС №
3572/16.12.2005 г. (№ 60/11.02.1998 г.) на Кмета на Община Две могили,
представляващ „Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор
20184.1.2145.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка,
две хиляди сто четирдесет и пет, точка, едно) със застроена площ от 43 кв. м.,
находящ се в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2145 (двадесет хиляди
сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди сто четирдесет и пет)
с площ от 315 кв. М. По кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Две могили, одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ
се на улица „Гурко” № .... с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна
зона.
2. Възлага на Кмета на Общината да изготви оценка на описаните в
точка 1 имоти и ги предложи за одобрение.
3. След одобрение на на пазарните оценки на имотите по точка 1 го
опревомощава лично или чрез друго упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба на двата имота подробно
описани в това решение.
4. Упълномощава Кмета на Общината:
4.1. Да изпълни решението на Общинския съвет.
4.2. Да представи как е изпълнено решението ни.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 15 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 1 гласа
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 493/28.11.2011 г.,
относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ).
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
След провеждане на местните избори и избиране на нов Общински
съвет е необходимо да си изберем нови представители на Общинския съвет в
Община Две могили, които да ни представляват в различните Сдружения и
организации, в които нашата община членува.
Едно такова сдружение е Националното сдружение на общините в
Република България.
В докладната записка съм ви предложила за делегати г-н Николай
Христов – Кмет на Общината и г-жа Христина Ефтимова – Председател на
Общинския съвет.
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Разисквания по трета точка от дневния ред нямаше.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 във
връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на Националното
сдружение на общините на Република България и Докладна записка с
вх. № 493 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 17
1. Определя за делегати в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България, както следва:
1.1. Николай Христов Христов – Кмет на Общината.
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския
съвет.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 494/28.11.2011 г.,
относно: Определяне на представител на Община Две могили в „Регионално
сдружение за управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008”.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Община Две могили е член на Регионално Сдружение за извършване на
обществено полезна дейност, учредено от общините Борово, Бяла, Две
могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. Тук отново след проведените
местни избори би следвало да си изберем нов представител в Сдружението за
управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008. Предлагам Николай Христов
Христов – Кмет на Общината за представител в сдружението.
Разисквания по четвърта точка от дневния ред нямаше.
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 37, ал. 2 от Устава на Регионално сдружение за управление на
отпадъците – Янтра – Лом 2008” и Докладна записка с вх. № 494 от
28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 18
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1. Определя за представител на Община Две могили в Общото
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра –
Лом 2008” Николай Христов Христов – Кмет на Общината.
2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати, препис от
решението на Изпълнителния директор на РСУО „Янтра – Лом 2008”.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 495/28.11.2011 г.,
относно: Определяне на представители в Общото събрание на В и К – ООД
Русе.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Община Две могили е съсобственик в учреденото Търговско дружество
ВиК ООД – Русе. Като съсобственик, Общината следва да има свой
представител в Общото събрание на дружеството, за което Общинският съвет
трябва да приеме решение. Предложила съм представител в сдружението за
бъде Кремена Недкова Любенова – Зам.-кмет на Община Две могили.
Разисквания по пета точка от дневния ред нямаше.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл.
21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка с вх. № 495 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Определя за представител на Община Две могили в Общото
събрание на ВиК – ООД град Русе Кремена Недкова Любенова – Зам.-кмет
на Община Две могили.
2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати, препис от
решението на Изпълнителния директор на ВиК – ООД град Русе.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 496/28.11.2011 г.,
относно: Определяне на представители в Общото събрание на АБГР.
По нея докладва:
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1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.
Тази докладна записка касае отново избирането на представител от
Община Две могили в Общото събрание на Асоциацията на българските
градове и региони. Асоциацията е организация с нестопанска цел, чиято
дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и
регионалната политика в България на основата на европейските ценности.
Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски
институции и организации при разработването и реализацията на национални
и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното
управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите. Тук за
представители отново съм предложила Николай Христов Христов и
Христина Димитрова Ефтимова.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз предлагам за представители в Асоциацията на българските градове
и региони да бъдат избрани Драгомир Дамянов Драганов и Пламен Петков
Лашев. Мотивите ми за това са, че тази организация е със дясно-ориентирани
разбирания и би следвало представителите да са също дясно-ориентирани.
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния
ред, Общинският съвет на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във
връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация
и чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка
с вх. № 496 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 20
1. Определя за представители на Община Две могили в Общото
събрание на Асоциацията на българските градове и региони, както следва:
1.1. Николай Христов Христов – Кмет на Община Две могили.
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския
съвет.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 12 гласа
„Против”
- 4 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 497/28.11.2011 г.,
относно: Определяне на представител на Община Две могили в Общото
събрание на АДО – Дунав.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
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Община Две могили е член в Сдружението на Асоциацията на
Дунавските общини – Дунав. Предвид настъпилите промени след
провеждането на местните избори би следвало да си изберем нов
представител на Общината в Сдружението. Предлагам това да бъдат отново
Николяй Христов – Кмет на Общината и Христина Ефтимова – Председател
на Общинския съвет.
Разисквания по седма точка нямаше.
По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание
на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Асоциацията на дунавските общини Дунав и Докладна записка с вх. № 497 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Определя за представители на Община Две могили в Общото
събрание на Асоциацията на дунавските общини – Дунав, както следва:
1.1. Николай Христов Христов – Кмет на Община Две могили.
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския
съвет.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 15 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 1 гласа
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, има направено предложение за разглеждане и приемане на
проекта на Правилник на второ четене на днешното заседание и по сега
действащия правилник това трябва да става по раздели.
Имате ли вие други предложения за реда на разглеждане и приемане на
правилника ни на второ четене?
Няма.
В такъв случай предлагам да преминем към гласуване.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
По първа глава – Общи положения:
Тук има предложение в чл. 3, ал. 2, т. 24 да бъде допълнена с текста
„...включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен
на територията на общината, кметството или населеното място по
предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.”
След проведеното гласуване с 4 (четири) гласа „За”, 11 (единадесет)
гласа „Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се” предложението не се приема.
По втора глава – Конституиране на Общинския съвет:
1. Тук в чл. 12 има направени две предложения, а именно:
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1.1. Общинският съвет да няма зам.-председатели и навсякъде в
Правилника всички текстове, в които той се споменава да се заличат.
1.2. Общинският съвет да има зам.-председатели и всички текстове с
тях да останат.
След проведеното гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 4 (четири)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” се приема първото
предложение в чл. 12, а именно „Общинският съвет да няма зам.председатели и навсякъде в Правилника всички текстове, в които той се
споменава се заличават.
2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 добива вида:
„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” изменението на чл. 13, ал. 1,
т. 3 се приема.
По трета глава – Ръководство на Общинския съвет – няма изменения
и допълнения.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” трета глава – Ръководство на
Общинския съвет се приема.
По четвърта глава – Общински съветник:
1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. т. 1 добива вида:
„1. да бъде избран в състава на до 3 (три) постоянни комисии в съвета.”
1.2. в т. 9 съкращението „ЗПРКИ” да се заменя с „ЗПУКИ”.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” изменението и допълнението
в чл. 18 се приема.
2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
2.1. в ал. 1, т. 6 думите „... или при смърт” отпадат.
2.2. допълват се три нови точки 11, 12 и 13, а именно:
„11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по
ЗПУКИ.”.
12. при установяване на неизбираемост.
13. при смърт.”
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” четвърта глава се приема.
По пета глава – Поведение на Общинския съветник, конфликт на
интереси. Етични правила:
1. В чл. 23, ал. 4 тестът „... общинският съвет може да отложи
вземането на решение, като избира анкетна комисия, която да изясни ...” да
бъде заменен с текста: „... комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 от този правилник
изяснява...”.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” изменението на чл. 23, ал. 4
се приема.
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2. В чл. 30, ал. 2 след думите: „Общинският съветник има право ...” да
се добавят думите „... устно след непосредственото си отстраняване ...”.
След проведеното гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 6 (шест) гласа
„Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се” допълнението в чл. 30, ал. 2 се
приема.
По шеста глава – Група на Общинските съветници – няма изменения и
допълнения.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” шеста глава – Група на
Общинските съветници се приема.
По седма глава – Комисии на Общинския съвет:
1. В чл. 37, ал. 1, т. 5 добива вида: „Комисия по предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”, като обхвата на
разглежданите въпроси да добие следния вид: „Извършва проверки за
установяване на конфликт на интереси по сигнал, по разпореждане на органа
по избора или по своя инициатива; разглежда проблеми свързани със
спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на
гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове
за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите;
изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията
на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и
сигурността на гражданите; културата и безопасността на движението;
разглежда проблеми, свързани с инвестиционни намерения в областта на
земеделието, проблеми, свързани със състоянието и развитието на
земеделието и животновъдството, околната среда и водите; разглеждане на
предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска
земя, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение,
изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на общинския
поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини,
корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметищата,
участието на общината в национални и международни инициативи, свързани
със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда,
изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията
на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на
околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на
общината, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството,
дейността на Общинска служба земеделие и гори.”
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” седма глава – Комисии на
Общинския съвет се приема с измененията на чл. 37, ал. 1, т. 5.
По осма глава – Планиране, подготовка и провеждане на заседания на
Общинския съвет:
1. В чл. 56, ал. 1 се добавя нова т. 3, а именно:
„3. кандидатстването с проекти по различни програми.”
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” осма глава – Планиране,
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подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет се приема с
допълнението на чл. 56, ал. 1, т. 3.
По девета глава – Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за
решения и други актове на Общинския съвет:
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” девета глава – Внасяне,
обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския
съвет се приема.
По десета глава – Контрол върху актовете на Кмета на Общината,
издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” десета глава – Контрол върху
актовете на Кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на
Общинския съвет се приема.
По единадесета глава – Взаимодействие между Общинския съвет и
общинската администрация:
1. Чл. 118 отпада.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” предложението се приема.
2. Чл. 122 да остане.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” предложението се приема.
По дванадесета глава – Финансово осигуряване на Общинския съвет:
1. В чл. 124 числото „80 %” се замени с числото „60 %”, като денят
четвъртък да отпадне.
След проведеното гласуване със 4 (четири) гласа „За”, 9 (девет) гласа
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се” предложението не се приема.
2. В чл. 125 има направени три предложения, а именно:
2.1. В ал. 1 размерът на възнаграждението на Общинските съветници да
е 50% от минималната работна заплата, като за участие в заседание на
общинския съвет получават 20 %, участие в заседание на комисия в размер
на, както следва:
2.1.1. Председател на постоянна или временна комисия – 20 (двадесет)
% от минималната работна заплата за страната.
2.1.2. Секретарят на постоянната или временната комисия –
18(осемнадесет) % от минималната работна заплата за страната.
2.1.3. Член на постоянната или временната комисия – 15(петнадесет) %
от минималната работна заплата за страната.
След проведеното гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 4 (четири) гласа
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се” предложението се приема.
2.2. В ал. 1 числото „40” си остава, а т. 3 да си остава в стария вариант.
След проведеното гласуване със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” предложението се приема.
2.3. Целия чл. 125 да отпадне като възнаграждението на общинските
съветници да бъде в рамките на минималната работна заплата за страната.
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След проведеното гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 8 (осем) гласа
„Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се” предложението не се приема.
По тринадесета глава – Допълнителни разпоредби:
1. Добавя се нова глава с наименование: „XІІІ. Допълнителни
разпоредби”. В нея да бъде записано под §1. По смисъла на този Правилник:
1.1. „Уважителни причини” е явление, което предхожда и
задължително поражда определено друго явление, а именно: Задържане от
органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във
военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с
документ.
2. Глава XІІІ Преходни и заключителни разпоредби става глава XІV, а в
него § започва от § 2.
След проведеното гласуване с 4 (четири) гласа „За”, 12 (дванадесет)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” предложението не се приема.
След приключване на разискванията, 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 и чл. 99 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна
записка с вх. № 491 от 28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Приема на второ четене Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, считано от 01.12.2011 г.
2. Отменя, считано от 01.12.2011 г. Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет с Решение № 22 по Протокол №
4/19.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 59 по Протокол № 6/22.01.2008 г.,
изм. с Решение № 107 по Протокол № 10/28.03.2008 г., изм. с Решение № 163
по Протокол № 16/18.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 369 по Протокол №
31/06.03.2009 г. на Общинския съвет.
Приложение: Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Осма точка от дневния ред:
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 498/28.11.2011 г.,
относно: Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет –
Две могили.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
След като имаме вече избран Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация трябва да си изберем състав на постоянните комисии, които
ще работят към него. В докладната записка съм направила предложение
съответно за председател, секретар и членове на различните комисии.
Предлагам ви да не обозначаваме конкретния брой на състава на всяка
комисия, тъй като в последствие може да се наложи промява в състава им.
Състава на комисиите е съобразен със всяко искане на различните
групи в общинския съвет, предварително е обсъден, затова предлагам да
преминем към гласуване, като петте комисии се приемат с отделни решения.
Разисквания по осма точка нямаше.
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. №
498/28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 23
1. Избира Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав:
Председател: Татяна Димитрова Василева.
Секретар:
Микерям Кадир Адям.
Членове:
Велико Димитров Великов.
Невена Димитрова Георгиева.
Драгомир Дамянов Драганов.
Боян Симеонов Иванов.
Светлозар Милчев Донев.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. №
498/28.11.2011 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 24
1. Избира Постоянна комисия по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция” в състав:
Председател: Пламен Петков лашев.
Секретар: Айдън Сабриев Карамехмедов.
Членове:
Байчо Петров Георгиев.
Юсеин Ахмедов Юсеинов.
Татяна Димитрова Василева.
Боян Симеонов Иванов.
Димитър Петров Димитров.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. №
498/28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма” в състав:
Председател: Светлозар Милчев Донев.
Секретар: Димитър Петров Димитров.
Членове:
Невена Димитрова Георгиева.
Пламен Петков Лашев.
Мехмед Селманов Чолаков.
Микерям Кадир Адям.
Велико Димитров Великов.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3
от Закона за местното самоуправление и местната
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администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. №
498/28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 26
1. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална
политика” в състав:
Председател: Байчо Петров Георгиев.
Секретар: Соня Петрова Неделчева – Нечева.
Членове:
Стоян Георгиев Гецов.
Айдън Сабриев Карамехмедов.
Юсеин Ахмедов Юсеинов.
Радослав Косев Радев.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. №
498/28.11.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 27
1. Избира Постоянна комисия по „Предотвратяване и разкриване
конфликти на интереси и други дейности” в състав:
Председател: Мехмед Селманов Чолаков.
Секретар: Соня Петрова Неделчева – Нечева.
Членове:
Радослав Косев Радев.
Стоян Георгиев Гецов.
Драгомир Дамянов Драганов.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
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Аз искам да попитам г-н Кмета първо до къде е стигнал въпроса с
регистрацията на мюсюлманското настоятелство в село Каран Върбовка.
Подадени са документите, но още не са регистрирани.
И второ – съгласно Наредба № 22 за управлението и поддържането на
гробишните паркове, погребването и пренасянето на покойницина
територията на Община Две могили, област Русе на Общинския съвет има
много сериозен срок на изпълнение – до 13.05.2013 г. Трябва много добре да
се помисли и съвсем скоро да започне да се работи. Необходимо е да се
изработи план за гробищните паркове на територията на Община Две
могили. Помислете по този въпрос.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
По повод регистрацията на мюсюлманските настоятелства, които се
намират на наша територия – ще проуча въпроса. Сега тече програма за
текущ ремонт от аварийне бедствия. До края на другата седмица той ще бъде
факт.
Искам да кажа за последната точка от дневния ред, която оттеглихте за
разглеждане, че на следващото заседание отново ще бъде внесена с
направените корекции.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет, каза:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото заседание на VІ –
тия Общински съвет в Община Две могили.
Протоколът е изготвен на 06.12.2011 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № 158.
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.

МИ/МИ
Председател Общински съвет – Две могили:
__________ (Христина Димитрова Ефтимова)
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