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

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

Екз. № 3 

П Р О Т О К О Л 
№ 38 

 

Днес, 25 април 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет 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 17 (седемнадесет) общински съветника. 
 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, Мариета Петрова – Секретар на Община Две 
могили, служители от общинска администрация, 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 редовно заседание. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) 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. № 141/18.03.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в 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. № 142/18.03.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместната дейност на 
Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 143/19.03.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за работа през 
2014 година. 
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Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 163/09.04.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 164/09.04.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/09.04.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/14.04.2014 г., относно: Отчет 
за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2013 година. 

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

8. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 167/14.04.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 168/14.04.2014 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2014 година в Община Две могили. 

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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 169/14.04.2014 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” село Помен. 

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

11. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 
Кметства. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 182/16.04.2014 г., относно: 

Осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” село Баниска и 
филиал „Снежанка” село Батишница. 

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”. 
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14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/16.04.2014 г., относно: 
Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници” за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на административна 
сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” 
№ 14”. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/16.04.2014 г., относно: 

Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на 
административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица 
„Кирил и Методий” № 14”. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 173/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, живееща в село 
Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

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

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Люлин” № 9. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 176/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село 
Чилнов, на улица „Люлин” № 5. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова Стоянова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева Николова. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред:` 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/18.03.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в 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”: 

В Общинският съвет е представен проект за нова Наредба № 7 за реда за придобиване 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 В тази връзка, втора комисия, на свое заседание разгледа този проект, като правим 
следните предложения за изменение на същата, както следва: 
 1. На първо място, предлагаме наименованието на наредбата да бъде: Наредба № 7 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе. 

2. На второ място, предложеният текст в чл. 5, ал. 2 от Наредбата да бъда заменен с 
текста: „При продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират на територията на 
дадено населено място, до 30 % от средствата да се привеждат по сметка на съответното 
кметство, което задължително ги използва за изпълнение на дейности от местно значение”. 

3. На трето място, в чл. 24, ал. 3 вместо думите „Народно събрание” да се чете: 
„Общински съвет”. 

4. На четвърто място, в чл. 82, ал. 2, след думите: „общински поземлен фонд” да се 
добавят „и общински рибарници”. 

5. На пето място, в чл. 84, ал. 2, предлагаме изречение второ да отпадне. 
6. На шесто място, в Приложение 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни 

наемни цени на кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” за „лекарски 
кабинети” и „кабинети по дентална медицина” цената на кв. м. да бъде 0.20 лева за първа 
зона и 0.18 лева за втора зона, а за „стоматологични кабинети в учелни заведения” – 0.15 
лева за първа зона и 0.10 лева за втора зона. 

7. На седмо място, в Приложение 1: ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, към сега съществуващият текст да се запише: 0.50 лв./1 
кв. м./ месец. 

В заключения ще кажа, че втора комисия предлага на общинските съветници, 
предложеният ни проект за нова Наредба № 7 да бъде приет с направените от комисията 
предложения. Същите да влязат в сила от 01.05.2014 г. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз искам само да допълня колегата, че по време на заседание на комисията 

обсъждахме чл. 47, ал. 2 „Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран експерт. 
Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него 
заместник-кмет. 50% от стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на 
оценката, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с 
което се сключва договор”. Тук имахме предложение изготвянето на пазарната оценка да се 
покрива на 100 % от страна на физическото или юридическото лице. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Това беше само предложение, но ние не взехме решение да бъде 100 %, в протокола е 

записано да си остане 50 %. 
3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Смятам, че предложението на г-н Карамехмедов е резонно, защото досега изготвянето 

на всички пазарни оценки се заплащаше от нас и трябва все пак хората да имат някакви 
ангажименти, когато решат да купуват даден имот. Имали сме случаи, при които даден човек 
иска да купи имота, ние плащаме за изготвянето на пазарна оценка, след което купувачът се 
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отказва и в този случай Общината е губеща, но нека си остане така, както е предложено – 50 
%. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
В такъв случай аз си оттеглям предложението, нека си остане 50 %. 
5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз също искам да направя някои предложения, а именно: 
1. В чл. 84, ал. 2 след думата „... първата...” да се вмъкне думата „... стопанска ...”. 
2. В чл. 84, ал. 3 „Отдадените под наем земи, за които наемната цена е заплатена се 

предават на наемателя от комисия, назначена със Заповед на Кмета. За предаването се 
съставя протокол, подписан от двете страни”. Тук моето предложение е изречението да 
продължи така: „... при въвеждането в реални граници имотът се трасира или идентифицира 
от комисията”. Тук имам и друго предложение, но не е обсъждано – дали трябва да бъде 
упоменат състава на комисията или не е необходимо. Според мен трябва да се упомене, че в 
състава на комисията влизат кметът на населеното място, служител от отдел „Земеделие и 
гори” при Община Две могили, служител от отдел „Общинска собственост” при Община Две 
могили. 

3. В Приложение 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 
предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници” в 
таблици 1 и 2 предлагам от тях да отпадне думата „Ливада”, тъй като за ливади не могат да 
бъдат искане тези наемни цени. Това са необработваеми земи и наемателят не може да ги 
разорава и обработва. Би трябвало ливадите, мерите и пасищата да попаднат в друга таблица. 
Тук моето предложение е да бъде добавена нова точка за „Ливади, мери и пасища” с начална 
базисна цена от 6 лева на дка. 

4. Следващото ми предложение е в Приложение 3, т. 3.1. текстът „за период на 
плододаване ...” да добие вида „след 20 – тата година...”, а в т. 3.2. текстът „за период на 
плододаване ...” да добие вида „след 7 – мата година...” 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана глава 

по глава, но преди това ще гласуваме предложението на комисията за изменение на 
наименованието и. 

 

Който е съгласен с предложението по докладната записка наименованието на 
наредбата да бъде „Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе”, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 13 (тринадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно наименованието на наредбата да бъде 
„Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе”, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи разпоредби, като в чл. 5, ал. 2 текста си остане 
така, както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 16 (шестнадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: в Глава първа – Общи разпоредби, в чл. 
5, ал. 2 да добие вида „При продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират на 
територията на дадено населено място, до 30 % от средствата да се превеждат по сметка на 
съответното кметство, което задължително ги използва за изпълнение на дейности от местно 
значение”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Придобиване на имоти и вещи, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Управление на имоти – публична общинска 
собственост, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Управление на имоти частна – общинска 
собственост, като текста на чл. 24, ал. 3 си остане, така както е по докладната записка, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 17 (седемнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: в Глава четвърта – Управление на имоти 
частна – общинска собственост, в чл. 24, ал. 3 вместо думите „Народно събрание” да се чете: 
„Общински съвет”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Управление на движими вещи – общинска 
собственост, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с Глава шеста – Разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава седма – Условия и ред за провеждане на публичен търг и 
публично оповестен конкурс, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава осма – Управление на земеделски земи от общински 
поземлен фонд и общински рибарници, както е по докладната записка, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 17 (седемнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с Глава осма – Управление на земеделски земи от общински 
поземлен фонд и общински рибарници, тук предложението беше там, където става дума за 
общински фонд навсякъде да бъдат добавени и „... общински рибарници”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Соня Неделчева – Нечева 
в Глава осма – Управление на земеделски земи от общински поземлен фонд и общински 
рибарници, в чл. 84, ал. 2 след думата „... първата ...” да се вмъкне думата „... стопанска ...”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” в Глава осма – Управление на земеделски земи от 
общински поземлен фонд и общински рибарници, в чл. 84, ал. 2 второто изречение да 
отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Соня Неделчева – Нечева 
в Глава осма – Управление на земеделски земи от общински поземлен фонд и общински 
рибарници, в чл. 84, ал. 3 да добие вида „Отдадените под наем земи, за които наемната цена е 
заплатена се предават на наемателя от комисия, назначена със Заповед на Кмета. За 
предаването се съставя протокол, подписан от двете страни. При въвеждането в реални 
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граници имотът се трасира или идентифицира от комисията”, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава осма – Управление на земеделски земи от общински 
поземлен фонд и общински рибарници с направените изменения, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Административно – наказателните разпоредби, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Допълнителните разпоредби, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Преходните и заключителни разпоредби, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Приложение 1, така както е по докладната записка, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 1 (един) глас „За”, 15 (петнадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: в Приложение 1 „Тарифа за определяне 
на минимални месечни наемни цени на кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти” за „лекарски кабинети” и „кабинети по дентална медицина” цената на кв. м. да бъде 
0.20 лева за първа зона и 0.18 лева за втора зона, а за „стоматологични кабинети в учелни 
заведения” – 0.15 лева за първа зона и 0.10 лева за втора зона, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) глас „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: в Приложение 1: ДЕЙНОСТ НА 
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, към сега 
съществуващият текст да се запише: 0.50 лв./1 кв. м./ месец, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) глас „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Приложение 1 с направените изменения, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Приложение 2, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Приложение 3 така, както е по докладната записка, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 17 (седемнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Соня Неделчева – Нечева, 
а именно: в Приложение 3, т. 1 – „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 
предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници” от 
таблици 1 и 2 предлагам да отпадне думата „Ливада” и да бъде добавена нова т. 1.1. за 
„Ливади, мери и пасища” с начална базисна цена от 6 лева на дка, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Колеги, в Приложение 3, т. 2 има направени два варианта от вносителя на наредбата, 
предлагам ви да ги прогласуваме. 

 

Който е съгласен с първия вариант на т. 2 в Приложение 3, а именно: Земеделските 
земи от ОПФ необработвани две и повече години се отдават под наем на цена (начална 
тръжна цена) – 50 % от основната цена определена по т. 1, за срок от две години. При 
отдаване под наем за по дълъг срок, наемната цена се предоговаря, като размерът и се 
изравнява с основната цена определена по т. 1, съобразно вида и категорията на земята, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението на общинският съветник Соня Неделчева – Нечева, 
а именно: в Приложение 3, т. 3.1. текстът „за период на плододаване ...” да добие вида „след 
20 – тата година...”, а в т. 3.2. текстът „за период на плододаване ...” да добие вида „след 7 – 
мата година...”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1 и с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, при спазване на 
изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, 
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове и Докладна записка с вх. № 141 от 18.03.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 617 

 

1. Приема Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 
01.05.2014 г. 

2. Отменя Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 268 по 
Протокол № 24/21.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г., 
изм. с Решение № 454 по Протокол № 35/19.06.2009 г., изм. с Решение № 473 по Протокол № 
36/19.06. 2009 г., изм. с Решение № 516 по Протокол № 40/18.09.2009 г., изм. и доп. с 
Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г., изм. и доп. с Решение № 840 по Протокол № 
56/27.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г., изм. с 
Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г., изм. и доп. с Решение № 138 по Протокол 
№ 8/26.04.2012 г. на Общински съвет – Две могили. 

Приложение: Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

 

Втора точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 142/18.03.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместната дейност на 
Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Действащата към настоящия момент Наредба № 16 за условията и реда за упражняване 
на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от капитала на 
търговските дружества на Община Две могили, област Русе е приета от Общински съвет град 
Две могили през 2009 г. В същата година е направено едно изменение и допълнение на 
наредбата. В Държавен вестник бр. 45 от 2012 г. е обнародван Закона за публично-частното 
партньорство. С него са направени изменения в Закона за общинската собственост (ЗОС) в 
Глава VІ Стопанска дейност на общината. Съгласно § 19б от Преходните и заключителни 
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разпоредби на ЗОС общинските съвети привеждат съответните общински наредби в 
съответствие със Закона за публично-частното партньорство. Предвид това се налага 
отмяната на прилаганата до настоящия момент Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе и приемането на 
нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 51а, ал. 4 от Закона общинската 
собственост, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативните 
актове от по–висока степен. Целта на Наредбата е спазване основните начала на Закона за 
общинската собственост и доразвиването им съгласно законовата делегация. Също така 
определяне реда за образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски 
дружества с общинско участие в капитала. С наредбата се регламентира реда за възлагането 
на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на 
органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в 
органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и 
отговорността при неизпълнение на задълженията. Наредбата урежда и правилата за 
сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и задължително 
застраховане на имуществото. Становището на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” е наредбата да бъде приета, така, както е 
предложена, като същата да влезе в сила от 01.05.2014 г. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана глава 

по глава. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Участие на Общината в търговски дружества, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Участие на Общината в граждански дружества и 
сключване на договори за съвместна дейност по ЗЗД за осъществяване на стопанска дейност, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Регистри на ТД с общинско участие в капитала и 
на гражданските дружества, в които участва Общината, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Административно наказателни разпоредби, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
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Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по втора точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и с чл. 93 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 51а, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с 
вх. № 142 от 18.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 618   

1. Приема Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, 
за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 
дейност на Община Две могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.05.2014 год. 

2. Отменя Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик 
от Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 
Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 315 по Протокол № 26/23.01.2009 г., 
изм. и доп. с Решение № 390 по Протокол № 32/20.03.2009 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 Приложение: Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, 
за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 
дейност на Община Две могили, Област Русе. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 143/19.03.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за работа през 
2014 година. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 

на интереси и други дейности”: 
С Решение № 88 от 2008 г. на Общински съвет град Две могили е създадено 

Специализираното звено „Контрол, опазване на обществения ред и сигурност”. То е 
създадено с цел опазване на реда и спокойствието на населението, предпазване от кражби, 
имуществото на юридически и физически лица, нарушения и посегателство на лични 
имоти, извършване на проверки на жалби и сигнали. СЗ „КООРС” развива своята дейност 
главно в град Две могили, по кметства се реагира след подаден сигнал или инцидентни 
проверки на произволен принцип. Наред с тази си дейност СЗ „КООРС” е непремиримо 
към нарушителите на обществения ред и хигиената. Съставени са общо 30 бр. актове, и 15 
бр. предупредителни протоколи. Служителите от звеното са се стремели почти винаги да 
превъзпитат жителите на общината да спазват наредбите, инструкциите и решенията 
приети от Общински съвет – Две могили, чрез устни или писмени предупреждения и в 
краен случай се прибягва до съставяне на акт за административно нарушение. През месец 
юни 2013 г. към СЗ „КООРС” беше назначен служител с лесовъдско образование, който 
да отговаря за опазване на общинските гори, да следи за правилното извършване на 
всички мероприятия от маркирането до извозването на дървата за огрев на кметствата и 
населението от общината. През зимния сезон служителите СЗ „КООРС” помагаха за 
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създаване на нужната организация за започване на снегопочистването и опясъчаването. 
Насоката, в която ще продължава да работи СЗ „КООРС” е набирането на още персонал. 
Служителите на СЗ „КООРС”да преминат курс на обучение. Увеличаването на контрола и 
административните наказания. Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности” разгледа информацията на свое заседание и 
излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
От представената информация не става ясно от колко души се състои звеното, има ли 

незапълнени щатни бройки, тъй като в информацията си г-н Георгиев е посочил, че ще 
работят за набирането на още персонал. 

2. Байчо Георгев – Общински съветник: 
Аз мога да кажа само, че СЗ „КООРС” доказа, че е необходимо за Общината. Неговата 

годишна издръжка е около 40 хил. лева, но на нас не ни става ясно колко пари са постъпили в 
общинския бюджет от създадените актове. Нека от постъпленията се стимулират 
служителите на звеното. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам Кмета на Общината колко населени места са посетили 

служителите на СЗ „КООРС” през годината, къде са направени тези актове – в Две могили 
или в другите населени места. Аз мисля, че трябва населените места в Общината да бъдат 
подсигурени със служители на звеното и не само по сигнал, а да има трайно присъствие. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз съм съгласен с г-н Георгиев и ще кажа, че наистина необходимостта от звеното се 

доказа. В СЗ „КООРС” работят 4 човека, един от които е призовкар, като за горските 
територии сме назначили човек. От известно време ръководството на Общината обмисля да 
назначи нов служител, който е пенсиониран служител на МВР.  

След приключване на разистванията по трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 143 от 
19.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 619   

1. Приема за сведение Информация за дейността на Специализирано звено 
„Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” през 2013 г. и насоки за работа 
през 2014 г. 

Приложение: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и 
опазване на обществения ред и сигурност” през 2013 г. и насоки за работа през 2014 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 163/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. Касае се за продажбата 
на имот, собственост на Община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 2870 
от 10.05.2010 г. Имотът представлява земеделска земя, с площ от 1.727 дка с начин на трайно 
ползване “Друга посевна площ”. В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за 



 

 14

закупуването му от Фикрет Нуриев от село Каран Върбовка, се налага да вземем решение за 
продажба на същия. Данъчната оценка на имота е в размер на 160.90 лева, а пазарната – в 
размер на 1 180 лева. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам поради каква причина единствено това парче се предлага да 

продажба, след като около него има и други маломерни имоти, които могат да се комасират 
и да се предложат за отдаване под наем. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз искам да предложа в решението да се добави нова т. 3.4. със следния текст: „30 % 

от средствата, придобити от продажбата на имота да се преведат по сметката на Кметство 
село Каран Върбовка за изпълнение на дейностите от местно значение, определени от 
Общински съвет”. Това допълнение е съгласно новата наредба № 7, която днес приехме. 

3. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Искам да предложа на Кмета на Общината да сформира комисия съвместно с всички 

кметове по населените места, която да направи оглед на всички тези земи по чл. 19, които се 
обработват от собственици, които не са могли да си докажат собствеността и да им се 
предложат за продажба или за отдаване под наем, защото по този начин Общината губи. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съвместно с Общинска служба „Земеделие”, Кметовете на Кметства на населените 

места и служители от общинска администрация правихме оглед и установихме всички земи, 
които са по чл. 19. Ще издам заповед за сформиране на комисия, която да осъществява 
контрол. Много от тези имоти са задни дворове на къщи. 

5. Йорданка Тодорова – Главен специалист „Общинска собственост, стопанска 
дейност, търговия и защита на потребителя” в Общинска администрация: 

Аз искам да направя едно уточнение – тук се касае за имот, който представлява заден 
двор на застроена площ. 

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
От предложената скица към докладната записка не става ясно, че това е заден двор на 

къща, ние няма как да знаем, че това е така. За граници на имота са посочени трайни 
насаждения, които са земи по чл. 19 и полски път на Община Две могили. Къде в скицата са 
отразени жилищни сгради? Аз съм против продажбата на този имот. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази докладна записка има направено предложение от Общинския 

съветник Пламен Лашев, предлагам да го прогласуваме. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Пламен лашев, а именно в 
решението да бъде добавена нова т. 3.4. със следния текст: „30 % от средствата, придобити 
от продажбата на имота да се преведат по сметката на Кметство село Каран Върбовка за 
изпълнение на дейностите от местно значение, определени от Общински съвет”, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по четвърта 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. 19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, чл. 5, ал. 2, 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 
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управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 163 от 09.04.2014 г. с 9 
(девет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 620   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с Решение 
№ 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният имот: 
Земеделска земя, с площ от 1.727 дка (един декар, седемстотин двадесет и седем квадратни 
метра), представляваща имот с № 075004(седемдесет и пет хиляди и четири), по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Каран Върбовка, Община Две 
могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364 с начин на трайно ползване “Друга посевна площ”, при 
граници и съседи: северозапад - имот № 000263 - полски път на общината, изток - имот № 
000264 - пасище, мера на Община Две могили, юг - имот № 000264 - пасище, мера на 
общината, предмет на Акт за частна общинска собственост № 2870 от 10.05.2010 г. 

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 160.90 (сто и шестдесет лева и деветдесет 
стотинки), и пазарна оценка в размер на 1 180.00 (хиляда сто и осемдесет) лева, съгласно 
доклада на лицензиран оценител, определя начална цена за продажбата при публичния търг с 
явно наддаване 1 500.00 (хиляда 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. 

3.4. 30 % от средствата, придобити от продажбата на имота да се преведат по сметката 
на Кметство село Каран Върбовка за изпълнение на дейностите от местно значение, 
определени от Общински съвет 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 164/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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 № 3696 от 06.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска 
земя, с площ 2 588 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 20184.138.15 в 
местността „Крайна” по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили с 
начин на трайно ползване „Друг вид нива”. В интерес на общината и във връзка с проявен 
интерес за закупуването на имота се налага да вземем решение за продажба на същия. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 437.50 лева, а пазарната – в размер на на 2 425 лева. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, тук става 
въпрос за дворните места на град Две могили. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета 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 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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. № 164 от 09.04.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 
(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 621   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с Решение 
№ 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният имот: 
Земеделска земя, с площ 2 588 (две хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра), 
представляваща поземлен имот с идентификатор 20184.138.15 (две, нула, едно, осем, четири, 
точка, едно, три, осем, точка, едно, пет), местността „Крайна” по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили, област Русе с начин на трайно ползване „Друг вид 
нива” при граници и съседи: север -имот с идентификатор 20184.138.45, изток- имот с 
идентификатор 20184.138.14, юг-имот с идентификатор 20184.138.16, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3696 от 06.03.2014 г. 

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 437.50 (четиристотин тридесет и седем лева и 
петдесет стотинки), и пазарна оценка на имота в размер на 2 425.00 (две хиляди четиристотин 
двадесет и пет) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална цена за 
продажба при публичния търг с явно наддаване 2 800.00 (две хиляди и осемстотин) 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. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член 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 № 3694 от 27.02.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска 
земя, с площ 2 789 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 20184.138.42 в 
местността „Крайна” по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили с 
начин на трайно ползване „Друг вид нива”. В интерес на общината и във връзка с проявен 
интерес за закупуването на имота се налага да вземем решение за продажба на същия. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 471.50 лева, а пазарната – в размер на 2 390 лева. 
Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По шеста 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 
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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. 19 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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. № 165 от 09.04.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 
(два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 622   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с Решение 
№ 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният имот: 
Земеделска земя, с площ 2 789 (две хиляди седемстотин осемдесет и девет квадратни метра), 
представляваща поземлен имот с идентификатор 20184.138.42 (две, нула, едно, осем, четири, 
точка, едно, три, осем, точка, четири, две), местността „Крайна” по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили, област Русе с начин на трайно ползване „Друг вид 
нива” при граници и съседи: север -имот с идентификатор 20184.1.2817, изток- имот с 
идентификатор 20184.1.2817, юг-имот с идентификатор 20184.138.43, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3694 от 27.02.2014 г. 

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 471.50 (четиристотин седемдесет и един лева и 
петдесет стотинки), и пазарна оценка в размер на 2 390.00 (две хиляди триста и деветдесет) 
лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална цена за продажбата при 
публичния търг с явно наддаване 2 400.00 (две хиляди и 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. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/14.04.2014 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни 
за 2013 година. 

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

 На Общинския съвет е представен Отчет за изпълнението на общинската стратегия за 
развитието на социалните услуги за деца и възрастни за 2013 г. 
 В тази връзка, четвърта комисия, на свое заседание разгледа този отчет, при което 
констатирахме следното: 
 1. В отчета са изброени социалните услуги, които се осъществяват на територията на 
Община Две могили, а именно: 
 1.1. Център за обществена подкрепа град Две могили; 
 1.2. Защитено жилище село Могилино; 

1.3. Център за настаняване от семеен тип град Две могили 
1.4. Домашен социален патронаж 



 

 18

 2. Дадена е информация за проектите, които са осъществявани през 2013 г. на 
територията на Общината, а именно: 

2.1. Проект „Обществена трапезария”; 
2.2. Проект „Подкрепа за достоен живот”; 
2.3. Проект „Помощ в дома”. 

 3. Обърнато е внимание и на Клубовете, които функционират в Община Две могили. 
 С това отчетът се изчерпва.  

Според нас, в този отчет трябваше да бъде дадена по подробна информация за: 
  1. Децата в най-ранна възраст – до 6 години. Има ли деца, които са изоставени от 
родителите и настанени в специализирани институции. Какво се прави за тях за да бъдат 
изведени оттам и реинтегрирани в биологичните им семейства. Обхванати ли са всички деца 
в предучилищната възраст.  
 2. Какво е направено за децата, които не са обхванати, отпаднали и в риск от отпадане 
от училище.  

3. Какво се прави за младите семейства с деца, за хората с увреждания, за самотно 
живеещите възрастни хора.  

Известно ни е, че Албена Анчева Иванова, която е настанена в ЦНСТ в град Две 
могили, миналата година падна от прозореца на втория етаж. По тази причина, беше хубаво 
да разберем, какво ние направихме за изясняване на случая и какви мерки са взети, за да не 
се случва втори такъв.  

4. Какво е направено до настоящият момент за разкриване на Дневен център за стари 
хора и възрастни с увреждания. 

5. Какво се случва с изграждането на Дома за възрастни хора с деменция в село 
Могилино и Дома за стари хора в село Острица.  

В заключение ще кажа, че въпреки тези пропуски в отчета, четвърта комисия предлага 
на общинските съветници, той да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Отчетът е много подробен, наистина може да има някакви пропуски и ако се налага 

ще дадем допълнителна информация в едно от следващите заседания на Общинския съвет. 
Всички работим за подобряване на социалните услуги в Общината. За проблема с падането 
на потребител на ЦНСТ – ние нямаме право да обезопасяваме сградата с мрежи или решетки, 
но сме обърнали внемание на служителите. 

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 и Докладна записка с вх. № 166 от 
14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 623   

1. Приема Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги за деца и възрастни за 2013 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги за деца и възрастни за 2013 година. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 167/14.04.2014 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година. 
По нея докладва:  
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1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

През 2013 г. усилията на Община Две могили и всички държавни и общински 
структури, ангажирани в изпълнението на дейностите бяха насочени към повишаване 
благосъстоянието на децата в общината. Приоритети са: намаляване на детската бедност, 
създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до 
качествено образование на всички деца, качествено детско здравеопазване, защита на децата 
от всякакви форми на насилие, злоупотреби и експлоатация, насърчаване на децата в 
обществения живот, активно включване в обществения живот, съобразно възрастта и 
индивидуалните възможности на всяко дете. Рискът от бедност е най голям в семействата с 
един родител, многодетните семейства и децата от уязвимите групи. Последица от бедността 
е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо 
развитие. Добре работеща мярка за закрила на деца е Настаняване в семейство на близки или 
роднини тогава, когато е невъзможно детето да бъде отглеждано в биологичното му 
семейство. Тази мярка осигурява условия децата да се развиват и възпитават в семейна среда, 
а не в специализирана институция. Настаняването на деца в специализираните институции се 
дължи не само на отсъствието на достатъчно финансови възможности на семействата, но и 
на липсата на други алтернативи. На територията на общината има едно приемно семейство. 
Приемна грижа е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени 
стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за 
прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана 
закрила и социални услуги за деца. Тук само ще кажа, че това дете е ученик в ПГСС и се 
чувства много добре. Но аз искам да знам какво ще се случи с това дете след навършване на 
18 години, тъй като програмата на приемното семейство е до завършване на средно 
образование. Но като цяло Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 
наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” приема представения ни отчет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 167 от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 624   

1. Приема Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 
2013 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 
2013 година. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 168/14.04.2014 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2014 година в Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

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 Общинската програма за 
закрила на детето, която е разработена в съответствие с приоритетите на Националната 
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стратегия за детето 2008 - 2018 г. /Стратегията/ дава рамката на държавната политика за 
детето, конкретизирана в годишна Национална програма за закрила на детето, в която се 
регламентират конкретните задължения на всички държавни институции, ангажирани в 
изпълнението на дейностите и осигуряващи спазване на правата на децата в Република 
България. Разработeна е в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на детето и Закона за закрила на детето и определя приоритетните направления и 
действия за подобряване благосъстоянието на децата в България за период от десет години. 
Реализирането на политиката за закрила на детето на общинско ниво се осъществява, чрез 
изпълнението на Общинска програма за закрила на детето, която се изготвя всяка година и е 
стратегически документ, който определя приоритетните направления и потребности на 
различните целеви групи деца и техните семейства. Дейностите, включени в програмата, са 
съобразени с потребностите за грижата на децата в Община Две могили и са предложени от 
широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, 
развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да 
спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-
ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на 
обществения живот. Становището на комисията е програмата да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Микерям Адям – Общински съветник: 
Когато разглеждахме програмата на заседание на комисията имахме предложение, 

което колегата пропусна да отбележи, а именно в Приоритет II в графата „Отговорен орган” 
РИО да отпадне. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 168 от 14.04.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 625   

1. Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2014 година в Община Две 
могили. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2014 година в Община Две 
могили. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 169/14.04.2014 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” село Помен. 
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 настоящата докладна записка, която се внася предвид постъпило 
заявление от Кмета на кметство село Помен – Вели Халилов Велиев на 02.04.2014 г. С това 
свое заявление същият депозира желанието си да бъде освободен предсрочно от заеманата 
длъжност Кмет на Кметство село Помен, поради избирането му за председател на Земеделска 
кооперация – село Помен. В необходимият законов срок Общински съвет – Две могили е 
предоставил заявлението да ОИК град Две могили. На 04.04.2014 г. Общински съвет Две 
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могили е получил Решение № 134/04.04.2014 г. на ОИК – Две могили, с което решение се 
прекратяват предсрочно пълномощията на Вели Халилов Велиев, като Кмет на Кметство 
село Помен. В предложеният ни проект за решение, Кметът на Общината ни предлага да 
изберем за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” село Помен Алтънай 
Мехмедов Алиев, живеещ в село Помен, на улица „Христо Ботев” № 6 със срок за 
изпълняване на длъжността – от 04.04.2014 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Защо се предлага временно изпълняващият длъжността да е с дата 04.04.2014 г., аз 

мисля че не може да е със задна дата. 
2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Нека г-н Алиев си влезе в длъжност от днес – 25.04.2014 г. 
3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 
42, ал. 4 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. 
№ 169 от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 626   

1. Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” село Помен 
Алтънай Мехмедов Алиев, живеещ в село Помен, на улица „Христо Ботев” № 6. 

2. Срок за изпълняване на длъжността – от 25.04.2014 г. до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили за организира изпълнение на 
настоящото решение. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание информацията за 

дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и годишния финансов отчет за 2013 
г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения 
капитал). Основната дейност на дружеството е сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци на територията на Община Две могили. Дружеството е с 
капитал 308 хил. лева. През 2013 година приходите от дейността на „Черни Лом 2008” 
възлизат на 254 хил. лева, от които продажба на стоки 4 хил. лева, приходи от услуги 244 
хил. леваи други приходи 6 хил. лева. Разходите на дейността възлизат на 244 хил. лева, в 
т.ч. разходи за материали 86 хил. лева, разходи за външни услуги 11 хил. лева, разходи за 
възнаграждения 102 хил. лева, разходи за осигуровки 17 хил. лева, разходи за амортизации 
20 хил. лева и други разходи 8 хил. лева. Към 31.12.2013 година активите на дружеството са 
в размер на 377 хил. лева, като за 2013 година дружеството излиза на чиста печалба в размер 
на 8 хил. лева. Посочени са намереята за развитие на дружеството. Постигнато е 
споразумение с общинското ръководство, че строително – ремонтните работи, за които не се 
изисква обществена поръчка ще бъдат предоставени за изработване от дружеството. 
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Фирмата е подготвена за извършване на кърпеж на улиците по населени места на 
територията на общината, тъй като фирмата разполага с необходимата техника. Становището 
на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
На всички е ясно, че дружеството е с общинско участие в капитала и съгласно чл. 26, 

ал. 1, т. от Наредба № 16 ние трябва да му примем годишния финансов отчет за 2013 г. По 
представената ни информация аз имам няколко въпроса, които искам да задам на управителя 
на дружеството Александър Иванов. 

На първо място – бих искал г-н Иванов да ни каже какво мисли по отношение на 
премахване на контейнерите. 

На второ място – по отношение на кърпежите на улиците – ще бъде ли предоставена 
възможността на дружеството да извърши тези кърпежи, тъй като в информацията е 
записано, че дружеството разполага с необходимата техника. 

По отношение на годишния счетоводен отчет и баланс изразявам относително 
съгласие, защото видно от представения ни такъв се вижда, че ако се направи анализ между 
2013 и 2012 година вземанията са се увеличили, наличността в касите е увеличена, а 
задълженията са намалели. Независимо, че тези показатели имат отношение към степента на 
ликвидност на дружеството, която не е много висока, дружеството има активи и степента му 
на ликвидност е не повече от 5 % и видно от това, счетам че може да се приеме счетоводния 
баланс. 

2. Татяна Василева – Общински съветник: 
Аз искам да задам един въпрос и към управителя на дружеството и към Кмета на 

Общината. Основната дейност на това дружество е сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване.  

Въпросът ми тук е – има ли ТД „Черни Лом 2008” необходимото разрешително за 
третиране и оползотворяване на отпадъците от РИОСВ? 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз също имам няколко въпроса към г-н Иванов. 
Каква е степента на готовност за новия туристически сезон в околността на пещерата 

„Орлова чука” – как се стопанисва пещерата, колко работни места са заети, има ли рекламни 
материали за пещерата, има ли готовност за създаване на атракции и т.н., сезонът на 
пещерата започна от 01.04.2014 г. 

Следващият ми въпрос е свързан с предходния мандат на управление на общината, 
тогава Общинският съвет разглеждаха много подробно отчета на „Черни Лом” на едно от 
заседанията си и тогава имаше предложение тяхната дейност да бъде разгърната, да бъдат 
ангажирани със строителни дейности с цел по-големи проходи в дружеството. Имате ли 
намерение да се развивате в тази насока? 

Миналата година г-жа Татяна Василева беше задала въпроса за ремонта на тротоарите 
в град Две могили – дружеството ли го извърши този ремонт и съответно как бяха 
извършени ремонтните дейности – колко човека бяха наети, от къде са наети хората и т.н.? 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Когато г-н Иванов кандидатства за управилет на дружеството, тогава в неговата 

програма той беше записал, че ще закупи трактор – фадрома, също така и подвижен бетонов 
възел – какво мисли и какво е направил по този въпрос? В Общината се извършват много 
ремонтни дейности – въпросът ми тук е не можеше ли тази фирма като подизпълнител да 
изшва ремонтите, за да може все пак тази фирма да печели от някъде. 

5. Радослав Радев – Общински съветник: 
В нашия район по четвъртокласната пътна мрежа се наблюдава, че банкета на места е 

сравнително по-висок отколкото пътната настилка. По време на дъждове там се събират 
големи локви, които създават предпоставка за пътно – транспортно произшествие. Разполага 
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ли дружеството с грейдер, нека тези банкети да се минат с авто-грейдера да се подравнят, за 
да може водата да се изтича. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Това, което мен най-много ме тревожи е че когато основавахме тази фирма основната 

дейност беше сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Нека да се замислим, след 
като ние сме партньори в Сдружението „Янтра Лом”, което е за изграждането на регионално 
депо за отпадъци, след около година или две най-много, когато бъде изградено това депо и 
друга фирма започне да се занимава с тази дейност, тогава нашата какво ще прави? Друга 
дейност освен едно извозване на битовите отпадъци няма да има. Този факт е много 
тревожен. 

7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
След като се изгради регионалното депо, сдружението ще има задължение да 

сметосъбира и сметоизвозва битовите отпадъци до депото. Друг е въпроса, че план-сметката 
ни за сметосъбиране и сметоизвозване възлизаше на около 560 хил. лева, а очакваните 
приходи от ТБО са в размер на около 300 хил. лева. Разбирате, че тази разлика рефлектира 
върху дружеството, защото реално имаме нужда от определена дейност, но тя няма как да 
бъде извършена, защото го няма финансовия ресурс. 

Освен това, бих искал да задам един въпрос на управителя на дружеството – г-н 
Иванов, бихте ли казали частичният ремонт на Детската ясла вие ли го направихте? Ако не 
сте го направили, то тогава знаете ли кой го направи? Вие бяхте ли в състояние да го 
извършите?  

8. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Г-н Иванов, през 2014 година фирмата е подготвена да извърши кърпеж на улиците в 

населените места на територията на Общината. Вие знаете ли в какво състояние са улиците 
„Юрий Гагарин” и „Чипровци” и ще направите ли нещо поне най-големите дупки, където се 
събира вода, която след преминаване на превозните средства се влива в оградите на хората, 
които вече са пред събаряне. 

9. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД в Община 
Две могили: 

На въпроса на г-н Лашев – до края на тази година всички контейнери тип „Бобър” с 
много малки изключения, които ще се оставят да обслужват големите фирми, всичко 
останало ще се премине на пластмасови кофи за Две могили, тъй като тенденцията е да се 
премине на количество изхвърлен отпадък да се заплаща ТБО. За блоковете, които са в Две 
могили ще бъдат обособени оградени площадки, на които за всяко домакинство ще бъдат 
поставени пластмасови кофи. 

На въпроса на г-жа Василева за разрешителното – да, разполагаме с разрешително, 
няма как да работим ако нямаме. Ще взема разрешителното и ще ви го предоставя. 

На въпроса за рекламната кампания на хижата „Орлова Чука” – имам назначено едно 
лице, което работи в посетителския център и на този етап ще бъде само това лице, което ще 
обслужва барчето и хижата, а ако е необходимо ще назначим втори човек.  

За рекламата – подготвил съм материали, разговарял съм с две туроператорски фирми 
и вече от тях зависи дали ще включат пещерата в програмите си, които предоставят на 
клиентите. 

За тротоарите – знаете, че предходните години ги правихме ние като фирма „Черни 
Лом 2008”, но тази година не бяхме само ние имаше още една фирма, тъй като бързахме за 
празника на града всичко да бъде готово. 

За т.нар. „подвижен бетонов възел” – трябваше да кандидатстваме по програма, но 
към настоящия момент такава все още няма. Чакаме да излезе програма по ПУДООС, за да 
кандидатстваме. 

На въпроса за грейдера – имаме такъв грейдер, който е ремонтиран и е готов за 
работа. 
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На въпроса за Детската ясла – ремонта не сме го правили ние и не мога да кажа кой го 
е превил. 

За улиците „Юрий Гагарин” и „Чипровци” – доколкото аз съм информиран улица 
„Чипровци” трябва изцяло да се направи с асфалтополагащи машини и т.н., няма да стане 
само с кърпеж. За улица „Юрий Гагарин” ще можем да я направим. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз ще изразя лично моето мнение и мнението на ръководството на Общината за това, 

което се случва с фирма „Черни Лом 2008”. От представената информация се вижда, че 
приходите на дружеството са 254 хил. лева, в т.ч. 231 хил. лева са приходи само от Общината 
с ДДС. За тези приходи Общината е платила 38 хил. лева ДДС. Печалбата на дружеството е 9 
хил. лева. Лично аз мисля, че 9 хил. лева е изключително ниска печалба и тук е мястото не да 
задаваме въпроси на г-н Иванов, а да видим каква е нашата роля, тъй като Общинския съвет 
е едноличен собственик на „Черни Лом 2008”. Как ще бъде разпределена тази печалба това 
трябва да каже Общинския съвет. Остатъка от заема, който дружеството дължи на Общината 
е 98 хил. лева и срокът на заема изтече. Никой все още не е внесъл предложение за 
удължаване на срока за заема и вие все още не сте дали съгласието си за това. Всички ние 
трябва да решим каква ще е съдбата на дружеството. 

Много приказки се изприказваха за това, което дружеството може да направи – най-
важното е, че „Черни Лом 2008” няма лиценз, за да упражнява строителни дейности и не 
членува в камарата на строителите. Това е едно от първите и основни задължения на 
предприятие упражняващо строително – ремонтни дейности. Ние през този период трябваше 
да задължим управителя да подготви документи и да кандидатства за членство в камарата на 
строителите, за да може във всяка една обществена поръчка дали е малка или не, той да 
участва. 

Мнението на ръководството на Общината е, че 40 хил. лева на година са 
изключително много пари да плащаме ДДС. Наистина трябва да помислим какво ще се случи 
с влизане на регионалното депо, защото ние предоставихме техника на дружеството, която се 
амортизира, кой ще извърши ремонта на тази техника. Според мен трябва да се събере 
техниката и дружеството да се управлява от Общината и по този начин ще спестим ДДС. 

11. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, аз нямах намерение да вземам отношение по този въпрос, но съм провокирана 

от изказването на г-н Христов да го направя. 
Относно разпределението на печалбата чисто професионално ще кажа, че не може да 

се разпределя печалба при положение, че имаме да покриваме загуби, това е законово 
положение. 

Искам да се обърна към всички Общински съветници, наистина ние имаме някаква 
отговорност към това дружество – какво означава няма смисъл Общината да плаща ДДС? 
Нима г-н Христов, Вие ще закупите гориво, резервни части и др. без ДДС? Винаги ДДС-то е 
данък, който е косвен, така че в момента няма смисъл да намесваме това. Въпросът тук е ние 
като Общински съветници да подадем ръка на това дружество, защото то е наше и може да 
бъде печелившо и да извършва много дейности. Може би тук грешката е на управителя на 
дружеството, че досега не е предприел действия за вземане на необходимия лиценз за 
извършване на ремонтни дейности. Нека си вземе забележка, да подготви необходимите 
документи, да се яви на изпитите, да се снабди с необходимата квалификация, защото става 
така, че ние храним не двемогилското население, а населението от други общини. Най-лесно 
е да закрием дружеството, но нека наистина да помислим как да помогнем, за да се получат 
нещата. 

12. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Кметът каза нещо, но не довърши – Общинският съвет е собственик на капитала на 

дружеството, но съгласно наредбата той упражнява оперативен контрол. Тук трябваше той 
да предложи решение как вижда нещата с „Черни Лом 2008”. 

13 Николай Христов – Кмет на Общината: 
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В Наредба № 16, чл. 30, ал. 3, т. 3 казва така ”Кметът на Община Две могили 
упражнява оперативен контрол върху дейността на търговските дружества”. Оперативният 
контрол е ежедневната работа. За да се извади такъв лиценз трябва да има техници, хора със 
стаж, опит и т.н. и аз не мога да назначавам такива хора. Аз мога само да възлагам задачи на 
Александър Иванов и да контролирам изпълнението им. Няма как дружеството да устои на 
всички документи, които трябва да подготви, за да вземе такъв лиценз.  

14. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Г-н Христов, това, което Вие казвате в момента е бягане от отговорност. Това са 

изцяло ваши задължения, ние сме органа, който ще вземе решения. Ако си мислите, че някой 
от нас може да извършва ежедневен контрол на това дружество, просто няма как да стане. 
Затова вие сте Кмет на тази Община и вие трябва да търсите начини да помагате на това 
дружество да се развива. Кой трябваше да направи предложение за разсрочване на заема на 
дружеството към Общината? Аз мисля, че това сте Вие. 

15. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Това дружество беше създадено, за да подпомага дейността на Кмета на Общината и 

след като Вие имате някакво виждане трябва с управителя на дружеството да решите какво 
ще правите. С това дружество трябва да си вършите работата в Общината. Трябва да се 
направи някаква оздравителна програма на дружеството. 

16. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз не съм доволна от отговора на управилетя на дружеството. Трябва да има малко 

по-голяма гъвкъвост при управлението и стопанисването на пещера „Орлова Чука”. Нека да 
има по-голяма инициатива, за да има по-големи приходи, защото предходната година беше 
катастрофална от финансова гледна точка. 

Другият ми въпрос беше за ремонта на тротоарите – да, за големи обществени 
поръчки и участия в проекти наистина се иска лиценз и регистрация в камарата на 
строителите, но за малки поръчки, като ремонт на тротоари, ремонт на покрива в Батишница 
и т.н. не се изисква такъв и спокойно дружеството можеше да ги извърши.  

17. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Що се отнася до приходите на „Орлова чука”, което включва не само барчето, а и 

хижата са с около 30-40 % повече спрямо предходната година. 
18. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
За 2011 година печалбата на пещерата беше 28 хил. лева, за 2012 година – 21 хил. 

лева. 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 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 № 523 по 
Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 170 от 14.04.2014 г. със 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 627   

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 
Две могили за 2013 година. 

2. Приема Годишния финансов отчет за 2013 година (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на ТД „Черни Лом 2008” 
ЕООД град Две могили ЕИК 200223749, като задължава управителя Александър Иванов 
Иванов да подаде същия в срок до 30.06.2014 г. в Агенцията по вписванията в град Русе. 

Приложение:  
1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 2013 

година. 
2. Годишен финансов отчет за 2013 година (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет 

за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
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Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 
Кметства. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета 
на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по 
предложение на кмета на общината. С изменението в бр. 8 от 28.01.2014 г.на Държавен 
вестник на Приложение 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 
67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности са определени 
нови размери на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни 
нива и степени за кмета на Общината и кметовете на кметства. Заплатите на изборните 
длъжности са съобразени с таблицата от Приложение 1 от Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация. 

Уважаеми колеги, аз като Общински съветник съм се постарала и съм извадила към 
15.04.2014 г. Община Две могили е с население 10 218 души. За да бъдем по-конкретни в 
изложението ние попадаме в графата с население от 10 001 до 50 000 души. В тази таблица 
измененията са следните – минималният размер на възнаграждението на Кмет на Община е 
730 лева, а максималния – 2 400 лева, зам.-кметовете са от 650 лева на 2 200 лева, кмет с 
население над 500 жители – от 390 лева на 1 400 лева, кмет с население до 500 души – от 350 
лева до 1 030 лева и кметските наместници са от 340 лева до 700 лева. 

Предложението, което ни е направил г-н Христов за вземане на решение е следното: 
1. Изменя, считано от 01.04.2014 г. основната месечна заплата на Кмета на Община 

Две могили и кметовете на кметства, както следва: 
1.1. Кмет на Община Две могили – от 1 462.00 лева на 2 400.00 лева.  
1.2. Кметовете на селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – от 750.00 лева на 

850.00 лева. 
1.3. Кметовете на селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – от 700.00 лева на 800.00 

лева. 
2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 

 Като Председател на Комисията по „Бюджет и финанси” ще кажа, че при разглеждане 
на докладната записка имаше предложение от г-н Симеонов възнаграждението на Кмета на 
Общината да бъде в размер на 1 462 лева, което се прие с 4 гласа „За” и 2 гласа „Против”. 

Като Общински съветник имам едно питане към г-н Христов – кои са Вашите лични 
мотиви, г-н Христов да се определите на това ниво с това възнаграждение от 2 400 лева, тъй 
като аз си направих труда и смея да твърдя, че няма Кмет в Русенска област с такова 
възнаграждение. Как преценихте, че Кметовете на останалите населени места заслужават 
увеличение на заплатите с около 100 лева, а на кметските наместници ние не знаем вие дали 
ще вземете решение за увеличение на заплатите и с колко ще бъде това увеличение. Те в 
момента получават възнаграждение от порядъка на 350-400 лева, а минималния праг на 
осигуряване на работник в селското стопанство е 345 лева.  

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Ще повторя неща, които бях казал преди две години когато определяхме 

възнагражденията на Кмета на Общината и на Кметовете на Кметства. Тогава моите 
претенции бяха по отношение на това, че: 

1. В самата докладна записка, освен посочване на изменението на ПМС, като 
основание за изменение на възнагражденията, няма абсолютно нищо, което да ни насочва 
защо трябва да бъде увеличено възнаграждението, било то със 100 или с 1 000 лева. 

2. Кметът на Общината си има име – той се казва Николай Христов Христов и в 
решението би трябвало това да се запише. През 2012 година в нашата Община два месеца 
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Кметовете на населените места получаваха възнаграждения, определени им от Общинския 
съвет от предходния мандат. Тогава бях казал, че когато се посочват хората с размер на 
възнаграждение би следвало да се записват имената на тези хора. 

Тази докладна записка получи голям отзив на населението от нашата Община и аз си 
позволих да разговярам с някои от тях, включително и с тези, които знам, че са гласували за 
нашата коалиция, разговарял съм и с хора, които са гласували и за другите колеги. Тяхното 
мнение е, че възнаграждението на Кмета на Общината не би следвало да бъде повече от 1 000 
лева. 

С Решение № 371 на Общински съвет възнаграждението на кмета на Общината беше 
изменено на 900 лева. В предложеният ни проект на решение аз не го виждам това като 
текст. Независимо, че решението не е влязло в сила, аз считам че беше коректно да бъде 
записано например”... от 900 лева на 2 400 лева ...”. 

По отношение на това, което каза колежката Василева за увеличение на заплатите с по 
100 лева на Кметовете на Кметства аз ще си позволя от името на нашата група да направя 
едно предложение, а именно: в т. 1.1. Кмет на Община, съответно да се изпишат имената на 
Кмета, да се коригира „... от 900 лева на 1 100 лева...”. Считаме, че Кметът на Общината би 
следвало да получи по-високо увеличение от Кметовете на Кметства, затова предлагаме 
увеличението за него да бъде от 200 лева. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да подкрепя въпроса на г-жа Татяна Василева, който е поставен много точно 

и на време. Освен нормативните уредби трябва да имаме и някаква мотивация в дейността на 
г-н Христов, за да можем да дадем оценка за възнаграждението му. 

Аз искам да знам какво се промени от м. март 2013 година, когато групата съветници 
на ПП „ГЕРБ” предложи с докладна записка да бъде намалено възнаграждението на г-н 
Христов на 900 лева. Искам да ни даде отговор за тази една година какво се промени в 
Община Две могили – има ли подготвени нови инфраструктурни проекти, с какво се 
подпомогна бизнеса в общината, как се развива общината в туристическия бранш, в 
екологията и т.н. Искам да знам има ли някакво положително развитие от внесената от нас 
докладна до ден днешен? 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Уважаеми колеги, аз съм бил стопански ръководител и съм управител на еднолично 

дружество. Темата за възнагражденията на служителите е една много деликатна и 
чувствителна тема и през последните две седмици Две могили пламна от нашите коментари. 

Когато приемахме бюджета на Общината за 2014 година пожелазме Кметът на 
Общината да вземе мерки за увеличение на заплатите на служителите от Общинска 
администрация. Това, което със сигурност знам е, че се направи такава крачка и заплатите на 
служителите от Общинска администрация са повишени. Това, което аз лично с очите си съм 
видял е, че един Директор на Дирекция получава близо 1 100 лева, а други служители в 
рамките на 600-700 лева. Мисля, че видяхме малко светлина в тунела и сега отново 
започваме с политически прийоми и започваме да се замеряме с „тиня”. За мен това е не е 
достойно. 

4. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Дпоред мен, тук предложението, което ни се дава граничи с нахално отношение от 

страна на Кмета на Общината. Когато човек си предлага такова възнаграждение би трябвало 
да види какво е свършил. Според мен безспорно увеличение на заплатата на Кмета трябва да 
има, наистина 900 лева е твърде ниска на фона на заплатите на директорите на дирекции и 
служителите на общинската администрация. Само искам да подчертая, че техните заплати се 
определят от Кмета на Общината и това, че един Директор на Дирекция получава 
възнаграждение в размер на 1 100 лева, не означава, че се е подобрила работата на 
общинската администрация. Някой от вас, колеги, вижда ли някаква промяна за тези три 
години в работата на общинската администрация. На бившия Кмет на Общината заплатата 
беше в размер на 1 462 лева. На сегашния Кмет – г-н Христов видяхме, че не се справя с 
работата и му намалихме заплатата. Водиха се дела между него и общинския съвет и в един 
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момент излиза предложение за увеличение на възнаграждението на Кмета на Общината от 
900 лева на 2 400 лева. Това отношение за мен е обидно, защото за една година нищо не се е 
променило в тази Община. С какви очи г-н Христов иска да му се вдигне заплатата толкова 
много. Нека наистина се увеличи заплатата на г-н Христов, но нека да е в рамките на 
разумното. На Кметовете на Кметства увеличението е с по 100 лева и смятам, че е съвсем 
нормално на Кмета на Общината увеличението да бъде с 200 лева. Това, според мен е 
правилното решение въз основа на ситуацията, която е в момента. 

5. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Лашев, чувствам се засегната по отношение на това, което казахте за общинска 

администрация. През целия период от нашия мандат, всяка година ние искаме от 
администрацията информации и отчети за извършената работа и до сега никой от вас не 
направи каквато и да е забележка на служителите. В момента ние си противоречим – не може 
да приемаме единодушно информациите, които ни се предоставят, а сега да говорим против. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз предложих заплатата на Кмета на Общината да бъде в размер на 1 462 лева, такава, 

каквато ние му гласувахме в началото на мандата. Какви са ми аргументите: 
1. Заплата от 1 462 лева е на 60 % от тавана на база, който му се отпуска съгласно 

ПМС. По същия начин са определени и заплатите на всички Кметове на населените места. 
2. След като намалихме възнаграждението на Кмета на Общината на 900 лева – знаете 

всички, че вече втора година се водят дела от страна на г-н Христов, относно нашето 
решение. Ако г-н Христов спечели делото той ще си остане на заплата в размер на 1 462 
лева, независимо от предложението на коалицията „Единни за Община Две могили” тя да 
бъде 1 100 лева. Така или иначе неговата заплата ще остане пак 1 462 лева и ако тя отново 
бъде по-ниска от тази, то тогава ще продължат да се водят дела. Това предложение, което 
правя аз, смятам че е разумно. 

7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Реплика на г-н Симеонов. Г-н Симеонов, струва ми се че тук допускате грешка – ако 

ние приемем сега решение и определим заплатата на Кмета в размер на 1 100 лева, от 
01.04.2014 г. то влиза в сила. Делото, което се води ще обхване периода от 01.04.2013 г. до 
01.04.2014 г. Предмет на делото ще бъде дали заплатата да е 900 лева или 1 462 лева, колкото 
в момента получава. Ако ние сега решим заплатата да бъде 1 100 лева, няма как занапред да 
получава 1 462 лева независимо от решението на съда. 

8. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Тогава ще има второ дело, г-н Георгиев, защото съда ще реши да бъде запазена 

заплатата от 1 462 лева до този период, а сега с това решение да бъде 1 100 лева излиза, така 
че ние отново му намаляваме заплатата. 

9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Заплатата на Кмета на Общината се определя по предложение на Кмета. Кметът 

предлага тавана на заплатата, това не е в нарушение на постановлението. Направил съм това 
предложение, защото Кметът на всяка община носи пълна отговорност за всички действия в 
общината. Когато наказват, наказват Кмета. Какво ще се случи с моята заплата, която ходи 
във ВАС, след което се върна в Административен съд град Русе – аз не съм съдия и не съдя 
никого. Смятам, че за да се върши работа всеки един трябва да има някаква мотивация. 

Що се отнася до въпроса на г-жа Неделчева – Нечева какво се е случило в Общината – 
факт е какво се е случило и всичко е публикувано на сайта на Общината. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Тук само искам да кажа, че няма да 

взема участие при гласуването, не съм подала декларация за конфликт на интереси, но го 
обявявам сега. 

10. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Вие, г-жо Председател можете да гласувате по т. 1.2. и т. 1.3. Предлагам да разделим 

решението, тъй като единствения спорен въпрос е т. 1.1. от решението. 
11. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
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Г-жо Председател, колежката Василева попита какво ще бъде възнаграждението на 
Кметските наместници. Не може ли да гласуваме нова т. 1.4., в която да определим и тяхното 
възнаграждание. 

12. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Не, г-н Карамехмедов. Ние нямаме право да определяме възнаграждението на 

Кметските наместници. 
 

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

Който е съгласен да гласуваме предложеното ни решение така, както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 17 (седемнадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев, а именно 
предложеният ни проект на решение да бъде разделен на две – т. 1.1. да се гласува отделно 
от т. 1.2. и т. 1.3., моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от вносителя на докладната записка, а именно: в т. 
1.1. Кмет на Община Две могили – от 1 462.00 (хилядя четиристотин шестдесет и два) лева 
на 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 12 (дванадесет) гласа „Против”, 4 (четири) гласа „Въздържал се” 

и 1 (един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно: в 
т. 1.1. Кмет на Община Две могили – от 900.00 (деветстотин) лева на 1 462.00 (хиляда 
четиристотин шестдесет и два) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от Общинския съветник Байчо Георгиев, а именно: 
в т. 1.1. Кмет на Община Две могили – от 900.00 (деветстотин) лева на 1 100.00 (хиляда и 
сто) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против”, 2 (два) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да гласуваме т. 1.2. и т. 1.3. от решението, след което ще дам 15 

минутна почивка, след която ще направим прогласуване на т. 1.1. 
 

Който е съгласен с предложението от вносителя на докладната записка, а именно: в т. 
1.2. Кметовете на селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – от 750.00 (седемстотин и 
петдесет) лева на 850.00 (осемстотин и петдесет) лева и т. 1.3. Кметовете на селата Помен, 
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Чилнов и Каран Върбовка – от 700.00 (седемстотин) лева на 800.00 (осемстотин) лева, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, обявявам 15 минути почивка. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, подлагам на гласуване направените предложения по реда на тяхното 

постъпване по т. 1.1. от решението.  
 

Който е съгласен с предложението от вносителя на докладната записка, а именно: в т. 
1.1. Кмет на Община Две могили – от 1 462.00 (хилядя четиристотин шестдесет и два) лева 
на 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 0 (нула) гласа „За”, 13 (тринадесет) гласа „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал се” и 

1 (един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно: в 
т. 1.1. Кмет на Община Две могили – от 900.00 (деветстотин) лева на 1 462.00 (хиляда 
четиристотин шестдесет и два) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против”, 2 (два) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от Общинският съветник Байчо Георгиев, а 
именно: в т. 1.1. Кмет на Община Две могили – от 900.00 (деветстотин) лева на 1 100.00 
(хиляда и сто) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) „Негласувал” (Христина Димитрова Ефтимова), предложението не се приема. 
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности и Докладна записка с вх. № 171 от 14.04.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 628   

1. Изменя, считано от 01.04.2014 г. основната месечна заплата на кметовете на 
кметства, както следва: 

1.1. Кметовете на селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – от 750.00 
(седемстотин и петдесет) лева на 850.00 (осемстотин и петдесет) лева. 

1.2. Кметовете на селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – от 700.00 (седемстотин) 
лева на 800.00 (осемстотин) лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
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Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 182/16.04.2014 г., относно: 

Осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” село Баниска и 
филиал „Снежанка” село Батишница. 

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”: 

На 25.03.2014 г. Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 
наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” посети ОУ „Христо Ботев” село Баниска с 
цел установяване състоянието на материално – техническата база на училището. При 
направеното посещение бе констатирано следното: Черните дъски, които вече почти са 
излезли от употреба, са напукани и е невъзможно да се пише върху тях. Шест от класните 
стаи са в окаяно състояние. В тях са разположени единствено счупени чинове и столове. 
Това демотивира учениците да участват в нормален учебен процес. Недопустимо е в 21 век 
деца да се обучават върху куп счупени дървении. Никаква друга мебел няма в тези класни 
стаи. По таваните на класните стои има течове. Радиаторите в компютърната зала текат. Под 
касите на прозорците има пукнатини, от които се вижда двора на училището. На ОУ „Христо 
Ботев” село Баниска през месец юни предстои честването на 140-годишен юбилей и ще бъде 
много жалко празникът да се отбележи в такава обстановка. Служителите на филиал 
„Снежанка” село Батишница със собствен труд са извършили ремонт на занималнята и 
спалнята, но към този момент им липсват средства за довършителни ремонтни дейности в 
размер на около 300 лева. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз имам едно предложение за изменение на проекта на решение, а именно в т. 1 и т. 2 

да се запише „Да бъдат отпуснати ....”, а не „Предлага на Кмета ....” и да се добави нова т. 3 с 
текста: „Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението на 
Общински съвет”. 

2. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Съгласна съм с предложението на г-н Георгиев. 
3. Радослав Радев – Общински съветник: 
Съгласен съм със становището на комисията, но след като се запознах с дневния ред и 

прочетох „Относно: Осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” 
село Баниска и филиал „Снежанка” село Батишница” потърсих мнение, за да разбера какъв е 
този ремонт. Разбрах, че се касае за обзавеждане на ОУ в 8 бели дъски. Аз ще подкрепя това 
предложение, но какво ще правим по-нататък – таваните на училището са рухнали, външната 
мазилка е рухнала, покривът е срутен, вътре тече при валежи. По моя информация около 100 
деца се учат в това училище, какво ще стане ако падне тавана? Аз ще подкрепя докладната 
записка, но нека да помислим да се отделят средства, за саниране на училището. След като 
ще се прави градския парк за 800 хил. лева ще могат да се отделят средства и за училището. 
Ние закрихме училищата в Кацелово, което беше едно много съвременно и модерно 
училище, в Бъзовец, в Батишница, в Помен и т.н. – къде отиде тази база, там имаше много 
добре оборудвани кабинети? Не може ли част от тази база да бъде прехвърлена в това 
училище. 

4. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Мога ли да отговоря? 
5. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
По времето на закриването на училищата аз не съм била тук и едва ли мога да знам 

какво се е случило с материално-техническата им база. Не знам защо г-жа Райкова се 
обижда, може би защото не и дадохте думата. Тя е човекът, който по това време отговаряше 
за образованието. 
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6. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Как решихте, че се обиждам – аз поисках думата, за да отговоря на въпросите на г-н 

Радев. По времето на закриването на училищата аз изпълнявах длъжността Експерт по 
образование в Общината. Във всички закрити училища сме направили протоколи на 
имуществото на училищата и сме прехвърлили и в училището в Баниска, и в това в Две 
могили чинове, черни дъски, особено в помен чиновете и дъските бяха толкова запазени и аз 
се учудвам, че в Баниска ги превърнаха в това състояние, в което са в момента. Направени са 
приемо-предавателни протоколи и всичкото двруго имущество, което не беше годно за 
употреба се бракува, земите и сградния фонд се предоставиха за управление на Кметствата в 
населените места. 

7. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Вярно е, че това, което правим в момента е малко, вярно е че училището има нужда от 

саниране и т.н., но мисля че би трябвало да се работи по някакъв проект за отпускане на по-
голяма сума. Подобно на Читалището в Баниска и училището също има годишен юбилей 
тази година и нека Общинския съвет и Общинското ръководство направи един жест към тях, 
все пак това е някакво начало. Нека оборудваме всички кабинети с бели дъски. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 182от 
16.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 629 

 

1. Да бъдат отпуснати на ОУ „Христо Ботев” село Баниска 4 000 лева за закупуването 
на 8 нови бели дъски и обзавеждането на две класни стаи. 

2. Да бъдат отпуснати на филиал „Снежанка” село Батишница 300 лева за 
закупуването на бои. 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението на 
Общински съвет 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/16.04.2014 г., относно: 

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници” за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на административна 
сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” 
№ 14”. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената ни 

докладна записка, която е във връзка с подписано споразумение между община Две могили и 
Министерство на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива 
България”, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” на обект 
„Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две 
могили, находящ се в град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14”. Проектът ще се 
реализира с цел настаняване в реновираната сграда на Общински детски комплекс „Д-р 
Димитър Пангелов” град Две могили. Стойността на проекта е 265 550 лева, в т. ч. 99 847 
лева финансиране от МТСП и 165 703 лева съфинансиране от общината. За да осигури 
средствата за съфинансиране община Две могили се нуждае от дългосрочен инвестиционен 
кредит. Намеренията за поемане на дълга бяха оповестени още при приемането на бюджета 
за 2014 г. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
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По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, 
във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за провеждане 
на обществено обсъждане на проекти финансирани чрез дългосрочен общински дълг в 
Община Две могили и Докладна записка с вх. № 183 от 16.04.2014 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 630 

 

1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили за 
финансиране на „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 
77, град Две могили, находящ се в град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14” при 
следните параметри: 
 1.1. Начин на изразходване на средствата – прилагане на енергоспестяващи мерки в 
административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две могили, находящ се в град Две 
могили, улица „Кирил и Методий” № 14. 
 1.2. Финансираща институция – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници”. 
 1.3. Максимален размер на дълга – 116 740 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин и 
четиридесет) лева. 
 1.4. Валута на дълга – лева. 
 1.5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца. 
 1.6. Максимален лихвен процент – 7 % (седем процента). 
 1.7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план. Отложено 
плащане с начало 01.01.2015 г. 
 1.8. Обезпечение по кредита – първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи 
вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг, 
покриващ 150 % от кредита. 
 1.9. Такси и комисионни – няма. 
 2. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да предствалява, да приеме и 
извърши всички необходими правни и фактически действия за: 
 - кандидатстване за отпускане на кредит. 
 - подписване и подаване на всички необходими документи. 

- сключване на договор за кредит при горепосочените условия. 
 - учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 
вземанията, описани в т. 8, в Централния регистър на особените залози. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/16.04.2014 г., относно: 

Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на 
административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица 
„Кирил и Методий” № 14”. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа и тази докладна записка, която е 

идентична с предходната и излезе със становище тя да бъде приета. 
Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация, чл. 13, чл. 17 ал. 1 и 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 7, 
ал. 1 от Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти финансирани чрез дългосрочен общински дълг в Община Две могили и 
Докладна записка с вх. № 184 от 16.04.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 631 

 

1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили за 
финансиране на „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 
77, град Две могили, находящ се в град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14” при 
следните параметри: 
 1.1. Начин на изразходване на средствата – Саниране и основен ремонт на 
административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две могили, находящ се в град Две 
могили, улица „Кирил и Методий” № 14. 
 1.2. Финансираща институция – кредитна институция. 
 1.3. Максимален размер на дълга – 49 000 (четиридесет и девет хиляди) лева. 
 1.4. Валута на дълга – лева. 
 1.5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца. 
 1.6. Максимален лихвен процент – 7 % (седем процента). 
 1.7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план. Отложено 
плащане с начало 01.01.2015 г. 
 1.8. Обезпечение по кредита – първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи 
вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг, 
покриващ до 150 % от кредита. 
 1.9. Такси за управление – до 1 %. 
 1.10. Без такси за разглеждане, предсрочно погасяване и ангажимент. 
 
 2. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да предствалява, да приеме и 
извърши всички необходими правни и фактически действия за: 
 - кандидатстване за отпускане на кредит. 
 - подписване и подаване на всички необходими документи. 

- сключване на договор за кредит при горепосочените условия. 
 - учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 
вземанията, описани в т. 8, в Централния регистър на особените залози. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

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 Ваня 
Костадинова Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

Ваня Костадинова Иванова 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 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 172 от 14.04.2014 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 632 

  

1. Отпуска на Ваня Костадинова Иванова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Алеко Константинов” № 27 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев, роден на 
20.03.2014 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. № 173/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, живееща в село 
Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Неврие Раимова Наимова, живееща в 

село Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. В нея тя твърди, че е безработна, 
разведена и живее сама. Няма никакви доходи, живее много мизерно, като има дни в които 
дори няма пари за хляб. Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде 
уважена, тъй като г-жа Наимова не отговаря на условията цитирани в нашата Наредба № 10. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 173 
от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 633 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Неврие Раимова Наимова, живееща в село Каран 
Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2 еднократна финансова помощ. 

   

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

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

дейности”: 
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В Общинския съвет е постъпила молбата на Иван Ангелов Рашков, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. В нея той твърди, че е на 27 години и е 
опериран от тумор и има спешна нужда от средства за лекарства. Безработен е и няма 
никакви странични доходи. Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата на г-н 
Рашков 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 Иван 

Ангелов Рашков и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 100 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
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. № 174 
от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) глас 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 634   

1. Отпуска на Иван Ангелов Рашков, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 160 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Люлин” № 9. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две 

могили, на улица „Люлин” № 9. В нея той твърди, че е ученик в ПГСС „К. А. Тимирязев” 
град Две могили и тази година му предстои бал. Живее с майка си, която е пенсионерка и 
нямат никакви странични доходи. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова помощ, с 
която да си посрещне разходите за бала. Становището на комисията е молбата на г-н Илиев 
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 Илия 

Иванов Илиев и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
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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. № 175 
от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 635   

1. Отпуска на Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две могили, на улица „Люлин” № 9 
еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

  

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 176/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село 
Чилнов, на улица „Люлин” № 5. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в 

село Чилнов, на улица „Люлин” № 5. В нея тя твърди, че страда от застойна хипертонична 
болест на сърцето. Съпругът и – Руси Асенов Иванов е безработен и нямат никакви доходи. 
Моли ни за помощ, за да може да си закупува ежемесечните лекарства необходими и за 
лечението. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена, тъй като г-жа Салиева 
не отговаря на условията цитирани в нашата Наредба № 10. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
По двадесета 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. № 176 
от 14.04.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 636 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село Чилнов, 
на улица „Люлин” № 5 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова Стоянова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева Николова. 

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 
Кристина Красимирова Стоянова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
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Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето 
не е жител на нашата община, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено на 50 %. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

Кристина Красимирова Стоянова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 180 от 16.04.2014 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 637 

  

1. Отпуска на Кристина Красимирова Стоянова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Дунав” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 
100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Полина Николаева Николова, родена на 01.04.2014 
г., тъй като бащата на детето – Николай Петров Николов е с постоянен и настоящ адрес в 
град Болярово. 

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов– Председател 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 второ дете на Севил 
Наджиева Ахмедова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

Севил Наджиева Ахмедова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
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произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 181 от 16.04.2014 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 638 

  

1. Отпуска на Севил Наджиева Ахмедова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, на улица „Васил Друмев” № 82 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов, роден 
на 06.04.2014 г. 

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

 

23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преди да ви дам думата по тази точка от дневния ред, бих искама да ви зачета 

една декларация, която е до нас Общинските съветници от Училищното настоятелство на 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

 

Г-жа Ефтимова чете Декларацията. 
 

1. Стефка Райкова – Общински съветник:  
Аз искам да попитам колегите, някой от нас станал ли е свидетел на събитията, които 

са се случили в училището. 
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз лично не съм била свидетел на събитията, но ще взема думата и ще се изкажа, 
защото това, което се случи е един позор за Община Две могили. Факта, че нямаше 
присъствие на общински съветници, които са били в града по това време, не е имало 
присъствие и от страна на ръководството на Общината, за мен това е едно срамно поведение. 
Призовавам всички Общински съветници тук да излезем с едно решение, с което да се 
насочим към институциите „Закрила на детето”, Министерство на образованието, 
Инспекторат и т.н., защото аз съм крайно възмутена от всичко, което се случи. 

Първо ще започна с използването и манипулирането на децата – моето дете, 
включително също е викало „оставка”. Не него му е казало друго дете и т.н. и така се стигна 
до слухове, че учителите са подстрекавали децата за това. Аз лично не мога да твърдя дали 
тези слухове са верни или не са верни. Затова си има органи, които могат да установят това. 
Факт е, че ние в никакъв случай не можем да си затворим очите при всичко случващо се. 

Това е един позорен акт – да принудиш един възстановен на работното си място 
„Директор” по този начин да подаде оставка и честно казано това е една доблестна постъпка 
от негова страна. Той е наясно какви изпити предстоят в сферата на образованието в 
момента, как ще се отрази всичко това на учебния процес. Спаред мен г-н Иван Вълков е 
един достоен за уважение човек. Мисля, че тези, които са организирали тези стачни действия 
не трябва да останат ненаказани, а да си понесат отговорността. 

Предложението ми е Общинското ръководство, защото това е общинско училище, а 
през последните години ние като общински съветници не можем да вземаме никакви 
решения, които касаят училището, не можем да изискваме никаква информация, не можем да 
се месим изобщо в дейността на училището, а в края на краищата нашите деца учат там. 
Общинското ръководство да съдейства и да обърне внимание с уведомително писмо 
съответните органи. Когато има едно действие, трябва да има и противодействие и всеки 
трябва да си носи отговорността за действията. Има учители, които са там, за да възпитават 
нашите деца, не само в учебния материал, а и като цяло и да ги пазят. 

3. Марияна Ангелова – Председател на Училищното настоятелство при СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили: 

Написахме тази декларация до Вас след снощното събрание, което направихме с 
настоятелството и родителите на децата, които въпреки, че знаеха, че г-н Вълков е подал 
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оставка, все пак дойдоха. Много от родителите бяха наистина възмутени и разтревожени, от 
това което се е случило в училището, защото децата и двата дни са им звъняли по 
телефоните и са ги питали „мамо, какво да правя, всички са на двора и викат”. Става въпрос 
за деца, които са 2-3 клас и през времето от приключване на часовете до започване на 
занималнята са били на двора на училището скандирайки „оставка”. Всички медии, които 
отразиха събитията бяха единодушни, че става въпрос за една манипулация на децата. Аз 
съм започнала работа в това училище през 1984 година и през това време се смениха 4 или 5 
директора. Не помня някога да е имало такова нещо. Директорът не се назначава по 
симпатия, той е спечелил делото на ВКС и мисля, че няма какво да коментираме. Повече от 
ясно е, че тук има външна намеса и децата са въвлечени в това. Родителите искат да знаят 
кой е виновен за въвличането на децата в тези машинации. 

4. Пламен Лашев – Общински съветник: 
По време на случилото се в училище аз си бях във вкъщи за обяд, откъдето едно се 

чуваха виковете на децата „оставка” в продължение на повече от 30 минути. Тук става 
въпрос за действие на малолетни деца и по всичко личи, че те са подстрекавани, защото едно 
дете на такава възраст много лесно подлежи на такива влияния. Учебният процес е бил 
нарушен и никой, нищо не е казал. Къде са били самите учители, които е трябвало да въведат 
в ред децата. Как може в 21 век да се случват такива неща, децата не познават лицето Иван 
Вълков, за да викат „оставка”. Това, което се е случило е срамно за нашата Община и ако ние 
като Общински съвет не предприемем никакви действия, то това ще бъде още по-срамно за 
нас самите. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Това училище е общинско и не може Община Две могили и Общинския съвет да няма 

никакво влияние над него. Единствено имаме право ако поискат да им дадем пари. Целият 
контрол, относно кадрите, относно обучителния процес, всичко се осъществява от 
Министерството на образованието, респективно регионалния инспекторат. Откакто г-н 
Вълков беше уволнен минаха 9 години. За тези 9 години не беше намерен начин да бъде 
обявен конкурс за длъжността „Директор”. Назначаваха се директори директно под 
влиянието на някого. Ние като Общински съвет, освен да разгледаме декларацията, друго 
нищо не можем да направим като решение. Трябва да бъдат предприети мерки от 
министерството и от регионалния инспекторат, ние можем да бъдем само наблюдатели. 
Според мен законодателството трябва да бъде променено и след като училището е общинско, 
Общината да има право да осъществява някакъв контрол. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това, което се случи в училище наистина е крайно неприятно, което носи отрицателен 

имидж на нашата Община. Има съдебно решение и инспектората е длъжен да го изпълни. 
Прав е г-н Симеонов като казва, че ние нямаме никаква власт над това училище, защото 
регионалния инспекторат и Министерството на образованието са тези, които контролират 
процеса. 

В деня, в който дойдоха при мен за възстановяването на г-н Вълков, това беше във 
вторник – г-жа Везиева и юрисконсулта на районния инспекторат г-н Стамболиев и ми 
казаха, че идват да възстановяват г-н Вълков на работа. Казаха, че има малко напрежение, но 
нищо сериозно. За нарушената дисциплина, според мен са виновни и двамата директори – и 
този, който е бил първия ден и този, който е бил втория ден. Аз и ръководството на 
Общината, съвместно с РУ „Полиция” град Две могили бяхме тами следихме ситуацията. 
Полицията не се е намесвала, но бяха там в случай ако стане нещо. Ние сме направили, това, 
което е трябвало да направим. Провеждането на митинги, стачки и т.н. са регламентирани 
със закон. От нас никой не е поискал провеждане на такова мероприятие, още повече че това 
мероприятие е извършено в двора на училището не извън него. Вчера, след приключване на 
всичко, проведохме среща с г-жа Елка Маринова, която е директор, след подаване на оставка 
на г-н Вълков и тя ни увери, че след празниците ще бъде проведена обща родителска среща. 
На тази среща ще се коментират тези въпроси и тя ще си представи отчет за дейността, 
защото тя на три месеца трябва да представя такъв отчет, а аз все още нямам информация да 
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го е правила. Предлагам на Общинския съвет, заедно с вас и общинското ръководство след 
тази среща да излезем с някакво конкретно предложение. Но така ние нямаме никаква власт 
над директора на това училище. Когато провеждат конкурса за директор от нас ще поискат 
един човек, но един човек на нас не може да ни върши работата. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Г-н Христов, аз искам да се обарна лично към Вас – моля Ви, подайте писма, с които 
да сигнализирате Омбудсмана на Републиката, виждам че и нашият Омбудсман е тук – 
Йордан Борисов, за да се разследва случая. Аз не искам нито аз да бъда употребявана, нито 
детето ми. Аз не уча моите деца на недемократични порядки. Не искам моите деца да бъдат 
употребявани, използвани и заплашвани с риск за живата, защото са хвърляли камъни, 
ябълки и т.н. в двора на училището, останалите деца са излезли незнайно как през 
прозорците на козирката на входа за басейна. Искам да знам каква е ролята на регионалния 
инспекторат през двата дни. Вчера аз присъствах до обяд, защото исках да видя в каква 
обстановка ще учи детето ми и дали е необходимо аз да си го заведа във вкъщи, за да нямам 
повече притеснения. Инспоктората дойдоха към 9 ч., затвориха се в учителската стая и след 
два часа, г-н Вълков си подаде оставката. 

8. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към питанията. Има отправени две питания от Соня Неделчева – 

Нечева към Кмета на Общината. На едното питане е отговорено писмено, на другото г-н 
Христов ще отговори устно. 

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
 

Г-жа Неделчева – Нечева чете питането. 
 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

11. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Доволна съм от отговора на първото си питане. Искам само да кажа на г-н Христов, че 
тези въпроси са продиктувани от жители на нашата Община. Лично за себе си, аз нямам 
нужда от отговори, достатъчно грамотна съм и мога да стигна до отговорите и сама. 

На предходното заседание на Общинския съвет Вие не ми отговорихте на поставените 
въпроси с мотива, че съм ги внесла твърде късно, но според мен, след като вие, г-н Христов 
сте Кмет на Община би трябвало да умеете да отговаряте на поставените ви въпроси по всяко 
време. 

Освен това, комисията искахме трудовите възнаграждения на медицинските сестри да 
се увеличи на 500 лева, а до този момент те не са достигнали този размер. 

На второто си питане – чакам отговора. 
12. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Всеки може да се възползва от правото, което му дава и закона и наредбите. 
Ще отговоря на второто Ви питане – става въпрос за режийните разноски, които 

следва Общината да плати съгласно приетия бюджет за 2014 година. 
Община Две могили, чрез собственото си предприятие „Обществено хранене” е 

изпълнител на обществената поръчка за доставка и изхранване на децата в целодневната 
форма на обучение. Докато аз не получа информация от органите, които контролират 
изпълнението на самата поръчка аз не мога да коментирам дали ние можем допълнително да 
стимулираме с 0.50 лева храненето на децата От 16.01.2014 г. до края на м. януари има 
продадени 1 916 купона – СОУ е платило по 0.60 лева, за м. февруари има 3 813 купона – 
СОУ е платило по 1 лев, за м. март са 2 826 купона – СОУ е платило по 0.50 лева. Тук става 
дума за едни 1 413 лева. В кабинета на Кмета се проведе среща с ръководството на СОУ и 
ръководството на Общината, заедно с гл. Счетоводител, юрисконсултите и Директор 
Дирекция ФСД. На тази среща беше определен редът, по който Общината ще превежда тези 
пари – Общината не превежда пари, когато има безпричинни отсъствия на детето. Ако детето 
има 3 неизвинени отсъствия, Общината за това дете няма да преведе парите за цял месец, за 
да знае че е наказан. Така или иначе ние ще дадем тези пари на децата, но искахме да влязат 
деца не само от целодневната форма на обучение, а и другите да влязат в стола и да се хранят 
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с топъл обяд и нека тези пари, които наистина сме ги отделили да отида точно по 
предназначение. 

Тъй като СОУ е взело еднолично решение за увеличение на цената на купона за 
обедното хранене на учениците без да запознае родителите и да потърси тяхното мнение. Аз 
лично не знаех това, научих от г-жа Любенова, когато нейните деца са и поискали по 1 лев, 
за да си купят купон. 

13. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Купонната система се е покачила, защото не Общината, а училището е отпаднало като 

платец. Аз проверих, когато бях алармирана, но не е това проблема, проблемът е какво се 
носи в публичното пространство. Ние нямаме получена справка, на база която трябва да 
платим средствата. 

14. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Справка трябва да има, защото само по този начин можем да накараме децата да 

посещават училище. 
15. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Г-н Христов, аз съм съгласна с Вас и желанието ми беше по-скоро да бъде дадена 
информация от СОУ. Моля Ви, изискайте информация, с която да запознаете нас 
Общинските съветници. 

16. Радослав Радев – Общински съветник: 

Аз имам едно питане към Кмета на Общината, което касае тази прословута улица 
„Баниски Лом” в Баниска, за която се оказа, че нещо е сбъркано. Улицата се започна от 
съвсем друго място откъдето беше първоначалното замерване. Има грешка и аз искам Вие да 
кажете на хората къде е грешката. Изпълнителя не може да промени това, което е 
проектирано и излиза така, че грешката е направена в Общината. Хората са много 
разтревожени, искат да правят подписка, упрекват стария кмет, че не си е свършил работата. 

17. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Проблемът, който е в Баниска не е от сега, кандидатстването по проекта е извършено 

в предходния мандат. От където е одобрен, оттам ще започне ремонтът на улицата. Проектът 
се изпълнява точно, както е одобрен. По 321 мярка мога да кажа, че ще бъде отчетена до края 
на месеца или най-късно до 10-15 май. Това означава, че освобождаваме място за 
кандидатстване. До края на м. юни ще бъде отчетена и 322 мярка. Работи се законно и ако 
останат около 70 м. ние ще намерим начин да я направим улицата.  

18. Велико Великов – Общински съветник: 

Понеже съм участвал в този проект искам да кажа, че тук има техническа грешка, 
която е допусната от инж. Маринов при отбелязване на точките, защото лично аз съм водил 
три проверки. Мерките са взети от първата къща на разклона. 

19. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това, което говорите в момента не е вярно. Има контрол, който слага началните и 

крайните точки и той носи отговорност. 
За съставените актове искам да кажа, че са съставени 36 броя за установени 

нарушения за 3 900 лева, 26 от тях са при ЧСИ за събиране, 15 са платени, от които са 
събрани 1 134 лева. 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и осмото (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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