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

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

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 
№ 39 

 

Днес, 30 май 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и деветото 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, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили, Ралица Георгиева – Директор на ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов” град Две могили, служители от общинска администрация, кметове на кметства 
от Община Две могили, граждани. 

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

деловодството на Общинския съвет има постъпило питане от Общинския съветник г-н 
Байчо Петров Георгиев. 

На следващо място искам да направя едно предложение за изменение на дневния 
ред на настоящото редовно заседание, а именно: т. 4 от дневния ред да стане т. 1 и 
съответно т. 1 да стане т. 4 от него, тъй като на г-жа Добрева и предстои провеждането на 
тържество по случай края на учебната година. 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
т. 4 да стане т. 1 и съответно т. 1 да стане т. 4 от него, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет със 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 Миланка Добрева с вх. № 203/19.05.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната 
2014/2015 г. 
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Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 198/13.05.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2013-2014 г. 

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”. 

3. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „Герб” с вх. № 
199/14.05.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 
област Русе. 

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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 187/23.04.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

5. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 204/19.05.2014 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село Баниска 
за учебната 2013-2014 г. 

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”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 205/19.05.2014 г., относно: 
Изменение на Решение № 32 по Протокол № 4/23.12.2011 г., във връзка с  определяне на  
представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за 
активно лечение – Русе АД. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 г., относно: 
Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в с. 
Кацелово. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., относно: 
Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., относно: 
Учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 
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Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Рибарник”. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., относно: 
Обособяване на самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване „Друга 
селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по картата на 
възстановената собственост на землището на село Острица. 

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

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 214/19.05.2014 г., относно: 
Избор на нов секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” 
към Общински съвет – Две могили. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/19.05.2014 г., относно: 
Извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и 
чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/19.05.2014 г., относно: 

Информация за състоянието на гробищните паркова на територията на Община Две 
могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 215/19.05.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова. 

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

          Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 216/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова, живееща 
в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58. 

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

          Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/19.05.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, живееща в 
село Чилнов, на улица „Преслав” № 2. 
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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. № 223/22.05.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова. 

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

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 226/23.05.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев Петров, живеещ в град Две 
могили, на улица „Дружба” № 30. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Миланка Добрева с вх. № 203/19.05.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната 
2014/2015 г. 

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

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа подробно на свое заседание представената 
информация за дейността на ЦДГ град Две могили. Информацията е много подробна, 
учебната година започва с осигурени 10 правоспособни детски учителки и учителка по 
музика за петте детски групи, една от които е подготвителна, а във филиал „Олга Жекова” 
– също с 2 правоспособни педагожки. За всички деца от подготвителна група 5 и 6 
годишни от ЦДГ и филиала в село Кацелово са осигурени безплатни учебни помагала. 
Работи се по “Програма за подготвителна група в детската градина” на МОН. Посочени са 
основните приоритети и цели на ЦДГ. Детското заведение също участва в Националната 
кампания „Участвам и променям” със своя програма и план на дейностите. През учебната 
2013/2014 г. действа и спортната формация „Йога за деца” – с ръководител Минка 
Иванова – инструктор по йога. Предоставена е възможността на децата да наблюдават във 
физкултурния салон на детското заведение театралната постановка „Звездичко” на 
Държавен куклен театър, Търговище. Празнувани са всички празници – Коледа, Великден, 
поднасяни са цветя на гроба на Фили Тотю. В детското заведение децата се учат и по 
безопасност на движение по пътищата. Основните проблеми, които са посочени от 
директорът са свързани с опазването на сградния фонд на ЦДГ, които идват от течовете на 
покрива и недовършеното саниране на сградата. Затова ни предлага да бъде представен 
проект, целящ довършване санирането на сградата на ЦДГ ”Св. св. Кирил и Методий” и 
преобразуването на покрива на същата в скатен, със съответната мълниезащитна 
инсталация. Становището на Комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма” е информацията да бъде 
приета. 
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В разисквания по четвърта точка участие взеха: 
1. Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили: 
Проблемът с покрива наистина е много сериозен, в спалните помещения се е 

образувал мухал, а освен това има и течове. Мазилката се руши, както отвън, така и 
отвътре в стаите, това е недопустимо. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да попитам Кмета на Общината разполагаме ли с готов проект за 

кандидатстване когато се отвори мярка или не. Ако не – работи ли се по този въпрос? 
3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Проблемът с покрива в ЦДГ наистина е много сериозен. Всяка година вкарваме 

някакъв ресурс за ремонт на стаите вътре. Санирането на сградата е направено на 100 % 
още при предходния мандат и ние вече нямаме право да кандидатстваме за саниране. За 
покрива кандидатствахме по „Красива България”, но не ни одобриха. Ще направим всичко 
възможно този проблем да бъде отстранен. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз считам, че освен този проблем ЦДГ има проблем и с отоплението на сградата. 

Както всички знаем отоплението е с дизел, което е много скъпо. Трябва да се направи 
подмяна на котлите с друг вид гориво – може да се кандидатства по Енергийна 
ефективност, защото средствата, които се изразходват са много големи. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Да, наистина отоплението на сградата излиза много скъпо. Правили сме 

проучвания и разполагаме с предварителни резултати. 
6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам само да кажа, че ще се въздържа при приемането на докладната записка и 

съметвам колегите и те да го направят. От представената информация аз лично разбрах, че 
е направен проект „Коменски” и е посочен основният проблем на детското заведение. 
Никъде в информацията не пише какъв е броя на децата, каква е посещаемостта в 
градината, няма финансов отчет, единствената действаща спортна формация е йога, защо 
няма други учебни форми, няма желание на родителите, или какъв е проблема. В 
информацията могат да бъдат засегнати много други въпроси и аз не съм доволна от това, 
което е представено. 

7. Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили: 

В ЦДГ Две могили заедно с филиала в Кацелово са записани общо 153 деца. Всеки 
месец подавам справка в отдел „Образование” каква е средната посещаемост на децата. 
Както в Баниска, така и тук имаме проект по физическа култура, но доклада в 
действителност е много съкратен и това не е описано. Работи се по квалификация на 
учителите, работи се по БДП, провеждат се много родителски срещи. Не съм написала 
всички проекти, по които работи детското заведение, но съм отбелязала какви проверки са 
извършени. Имаме годишен план, който сме изпълнили на 100 %. Това е което мога да 
кажа. 

8. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Призовавам общинските съветници да гласуват за приемането на информацията. 

Ако някой от вас иска някаква допълнителна информация нека я изискаме от директора на 
детското заведение да я предостави. 

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Това е информация и аз мисля, че тук и сега е мястото, на което трябва да се каже 

какви са проблемите, а не да искаме допълнително да ни се представя. Всеки месец 
приемаме различни информации просто така мимоходом. Представяйте подробни 
информации. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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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. № 203 от 19.05.2014 г. 
с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 639   

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. 
Кирил и Методий”, град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят 
пред нея, за учебната 2014/2015 г. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред 
нея, за учебната 2014/2015 г. 

 

Втора точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 198/13.05.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2013-2014 г. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената 
информация за дейността на ОДК град Две могили. ОДК осъществява държавната 
политика за работа с деца и ученици, чрез организиране на дейности в свободното им 
време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на 
изкуствата, образованието и науката, спорта и туризма; изгражда  култура в организацията 
и самоорганизацията на свободното време и отдиха на  децата и учениците; организира 
школи по изкуствата за деца от предучилищна и училищна възраст, кръжоци, секции и 
състави, клубове. Дейността на ОДК се основава на принципите на свободното и 
доброволно участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, 
етническа принадлежност, социално състояние и др. Посочени са участията на децата във 
всички мероприятия. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да помоля г-жа Георгиева да ни обясни как се извозват децата до 

различните населени места на страната, когато имат участие? 
2. Ралица Георгиева – Директор на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две 

могили: 
Когато имат участие децата се изводват с транспорт предоставен ни от Общината. 
3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
А знаете ли г-жо Георгиева в какво състояние е превозното средство, с което се 

извозват децата до различните населени места, където имат участие. Това превозно 
средство е под всякаква критика. Ако има някаква възможност г-н Христов направете 
нещо с Центъра за обществена подкрепа, съдействайте за закупуването на някакъв 
изправен автобус. Противозаконно е това превозно средство да се движи по пътищата, 
още повече да извозва деца и то на не близки разстояния. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Винаги сме се съобразявали с разстоянията и когато децата имат участия на по-

голямо разстояние пускаме микробуса. Ние нямаме право да изполваме училищните 
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автобуси за такива цели, нямаме право да ги изпращаме до населени места, които са извън 
територията на Общината. В момента търсим подходящ автобус с минимум 20 места, но 
са доста скъпи, затова изчакваме да намерим нещо подходящо на достъпна цена. 

5. Кремена Любенова – Зам. Кмет на Общината: 
Аз не мисля, че мога да кажа нещо повече, от това което каза г-н Христов. Всички 

автомобили, автобуси и микробуси на Общината са минали технически прегледи, 
шофьорите ни имат професионалната квалификация, изкарали са курс за тахографски 
устройства, които са приложени, когато се извозват деца. Да пази Господ от такива лоши 
неща, които вие подозирате да се случат г-жо Нечева, моята дъщеря също се вози в този 
микробус, за който говорите, но това може да се случи и с чисто нов автомобил. 
Желанието на Общината наистина е да закупи чрез ЦОП такъв микробус, но наистина 
средствата не стигат за това, което искаме. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 198 от 13.05.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 640   

1. Приема за сведение Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2013-2014 г. 

Приложение: Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър Пангелов”, 
град Две могили през учебната 2013-2014 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Група общински съветници от ПП „Герб” с вх. № 

199/14.05.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 
област Русе. 

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”: 

Постъпила е докладна записка от Група общински съветници от ПП „Герб”, 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците  и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 
Промените касаят провеждането на т.нар. „панаир”, като предложението е той да се 
провежда не през втората събота и неделя на м. май, а през последната събота и неделя на 
м. август. Мотивите на общинските съветници да тази промяна са следните: 

1. Датата за провеждане на празника в град Две могили не е свързана по никакъв 
начин с историята на града ни, тъй като на тази дата е бил провеждан така нареченият 
„Тюрксмилски” панаир в село Нова Черна, област Силистра.  

Мнението на Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 
наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” тук е, че това е традиция и е редно да се 
спазва. 

2. Тъй като на 29.08.1969 година Две могили е обявен за „Град”, двемогилчани 
считат, че тогава би трябвало да бъде провеждан и празникът на град Две могили. 
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Тук искам да попитам – правено ли е допитване до гражданите на града ни? 
3. Години наред заради многото празници (Великден, Гергьовден) винаги втората 

събота на м. май е работна, което създава неудобство, както за домакините, така и за 
гостите на града ни. 

Въпреки това другите селища не си променят датата на празника си. 
4. Посрещането на толкова много празници през м. май води и до финансови 

затруднения на голяма част от семействата в града ни. 
Комисията с 1 глас За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се не прие докладната 

записка и излезе със становище празникът на града да се провежда през втората седмица 
на м. май.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Докладната записка е внесена след проведени многобройни разговори с 

населението на града ни и неудобството, което създава този панаир. Откакто 6 май стана 
официален празник на България винаги точно тази събота е работна. Празникът на града 
се прави, за да могат хората да се съберат, а това няма как да стане, тъй като и гостите са 
на работа и домакините също. Това е една от основните причини празникът да бъде 
обединен с празника на Общината, иначе този панаир се обезсмисля. Затова ви предлагам 
да направим гласуването поименно, за да знаят хората кой е гласувал За и кой Против 
приемането на това предложение. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Това е проблем на град Две могили и не ние сме хората, които можем да го 

разрешим. За да имаме добри отношения с хората, според мен трябва да се направи 
референдум. 

3. Байчо Георгев – Общински съветник: 
Когато приемахме наредбата през 2008 година още тогава имаше предложения този 

празник да отпадне, но отново не се приеха. Хората ни казаха да не пипаме този празник, 
той е от години наред за хубаво или за лошо. Имал съм разговори с хора, които искат 
празникът да отпадне, но и с такива, които искат той да си остане. Има Закон за прякото 
участие на гражданите в управлението. Моето предложение е да се направи Общо 
събрание на населението, защото референдума е една доста сложна, дълга и скъпа 
процедура. Надявам се при свикването на общо събрание поне 10 % от населението на 
града да присъства и всеки да си каже мнението. Не сме ние хората да вземаме това 
решение, затова предлагам на Кмета на Общината, заедно с Председателя на Общинския 
съвет да обмислят вариантите и да внесат предложение за свикване на Общо събрание на 
населението и проблемът да се реши. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Панаирът и празникът на града са две различни неща, ето защо аз си направих 

труда и извадих една историческа справка, която ще ви зачета, но все пак решението си е 
ваше. 

 

Николай Христов – Кмет на Общината чете историческата справка. 
 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз подкрепям предложението на г-н Чолаков. Не може да искате от нас – 

Общинските съветници, които повечето сме от другите населени места да вземаме такова 
решение, което касае само и единствено гражданите на град Две могили. 

 

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

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Боян Симеонов, а 
именно гласуването по тази точка да бъде поименно, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 



 

 9

С 8 (осем) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
предложението не се приема. 

Колеги, съгласно чл. 93, ал. 3 Общинският съвет обсъжда и приема, съобразно 
предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст по текст или параграф по 
параграф. Преминаваме към процедура на гласуване. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
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 във връзка 
с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 199 от 14.05.2014 г. с 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 4 
(четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 641   

1. Не приема Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване 
и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 187/23.04.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, която касае изменение на нашата наредба 
№ 5. Това се налага, тъй като с решение на Общинския съвет е създаден нов чл. 51 от 
Наредба № 5, като ал. 1 от този текст гласи: „За посещение на туристически обект 
„Пещера „Орлова чука” във времето от 09.00 до 17.00 часа, таксата е в размер, както 
следва: За деца до 7 години с придружител- по 0.50 лева на дете; За групи от 5 до 15 
човека (ученици, студенти, пенсионери)-по 2.00 лева на човек; За индивидуално 
посещение (лица в трудоспособна възраст)-по 5.00 лева на човек; За групи над 10 човека 
(лица в трудоспособна възраст)-по 5.00 лева на човек; за беседа на чужд език (с 
предварителна заявка, на руски, немски, английски и френски) допълнително заплащане 
за група-20.00 лева”. Таксата, която е определена за посещение на туристически обект 
„Пещера”Орлова чука” е в един и същи размер, както за индивидуално посещение на лица 
в трудоспособна възраст, така и на групи от 5 до 15 човека в трудоспособна възраст-5.00 
лева, което налага отмяната на т. 4 от ал. 1 на чл. 51 от Наредба № 5. За посещение на 
футболни срещи на стадион „Филип Тотю”-гр. Две могили следва да се събира такса в 
размер 1.00 лева, а за използване на тоалетната към туристически обект „Пещера „Орлова 
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чука” такса в размер на 0.20 лева, което не е регламентирано в наредбата. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието, но да отпадне предложението на т. 4 от § 1, а 
именно: „Създава се нова алинея 5 със следният текст: ”За ползване на тоалетна към 
туристически обект „Пещера „Орлова чука” се заплаща такса в размер на 0,20 лева”. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

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

параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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: т. 4 от § 1 с текста: „Създава се нова 
алинея 5 със следният текст: ”За ползване на тоалетна към туристически обект „Пещера 
„Орлова чука” се заплаща такса в размер на 0,20 лева” да отпадне, моля да гласува с 
вдигане на ръка 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 
12 и чл. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от 
Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 187 от 23.04.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 642 
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1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе, която влиза в сила от 
01.06.2014 г. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 204/19.05.2014 г., относно: 

Приемане на Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село Баниска 
за учебната 2013-2014 г. 

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 информацията за 
дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска. Информацията е много подробна, засегнати 
са всички мероприятия, които е извършило детското заведение. Поставени са няколко 
провлема, които с оглед естеството си не търпят отлагане. Това е състоянието на 
материално техническата база , състоянието на детската площадка, която е с много 
остареми и вече амортизирали съоръжения и има опасност да се счупят. Това дава 
предпоставка за нещастни случаи, нека се вземат мерки да се кандидатства по някоя 
програма за ремонт на площадката. Становището на комисията е информацията да бъде 
приета. 

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

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и 
Докладна записка с вх. № 204 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 643   

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи 
юни” село Баниска за учебната 2013-2014 г. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 
Баниска за учебната 2013-2014 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 205/19.05.2014 г., относно: 

Изменение на Решение № 32 по Протокол № 4/23.12.2011 г., във връзка с  определяне на  
представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за 
активно лечение – Русе АД. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка. С Решение № 32 по Протокол № 
4/23.12.2014г., Общински съвет Две могили е избрал за представител на Община Две 
могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД 
Димитър Петров Димитров – заместник кмет на Община Две могили. С Акт № 3 от 
28.01.2014 г. с Димитър Петров Димитров в качеството му на заместник – кмет на Община 
Две могили е прекратено трудовото правоотношение, което налага вземане на Решение за 
определяне на нов представител в Общото събрание на Многопрофилна болница за 
активно лечение – Русе АД. Кметът на Общината ни предлага на мястото на Димитър 
Петров Димитров да бъде определен за представител Сашка Игнатова Димитрова  – 
главен специалист СДЗ при Община Две могили. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието. 

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

т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 205 от 19.05.2014 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 644   

1. Изменя т. 1. от Решение № 32 по Протокол № 4/23.12.2011 г., а именно:  
1.1. На мястото на Димитър Петров Димитров, определя за представител Сашка 

Игнатова Димитрова – главен специалист СДЗ при Община Две могили . 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 207/19.05.2014 г., относно: 

Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в с. 
Кацелово. 

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

конфликти на интереси и други дейности”: 
Постъпила е докладна записка, относно продажба на имот собственост на общината 

по Акт за частна общинска собственост № 3703 от 01.04.2014г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Друга изкуствена водна площ” представляваща имот № 000206 по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя в с. Кацелово с площ 18.694 
дка. В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага 
да вземем решение за неговата продажба. Данъчната оценка на имота е 1059.90 лева, а 
пазарната оценка е в размер на 12 992 лева. След като комисията разгледа докладната 
записка излезе със становище тя да баде приета, като предлага да се добави нова т. 3.4. в 
решението с текста: „15 % от получените средствата да се преведат по сметката на 
Кметство село Кацелово, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно 
значение.” 

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

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
също разгледа докладната записка на свое заседание и е против приемането и. Мотивите 
ни за това са, че имоти с толкова голяма площ би било редно да се отдават под наем, а не 
да се продават. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Работата на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси и други дейности” е много отговорна и на нас не ни е никак лесно да вземаме 
тези решения. Категоричното ни становище е такива имоти, които са необработваеми да 
се продават с изключение на маломерните имоти. Повярвайте ми Общината разполага с 
около 2 500 дка обработваеми площи, за които ние ще даваме отрицателно становище, но 
за другите, които са десетки хиляди – нека давама положително становище, Общината не 
може да ги стопанисва и когато има проявен интерес за закупуване, нека се продават. По 
този начин помагаме както на Общината, така и на дребния бизнес. Това са хора от 
нашата Община, които искат да се развиват. Тук става въпрос за голяма инвестиция от 
страна на купувача. Преди години дадохме съгласието си този рибарник да бъде продаден, 
но тогава така и не се намери кой да го купи. Сега след като е намерен потенциален 
купувач, нека се продаде и да се облагороди мястото. 

3. Стоян Гецов – Общински съветник: 
В предходния мандат този рибарник беше отдаден под наем, но наемът беше 

твърде висок и човекът се отказа. 
4. Радослав Радев – Общински съветник: 
Съгласен съм с колегите Чолаков и Гецов. Който купи този рибарник ще трябва да 

направи голяма инвестиция, нека се продаде имотът. Пустеещите терени, според мен 
трябва да се продават. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Моето лично мнение е че имотът не трябва да се продава. Нека се продават 

маломерни имоти, а не такива големи площи. Общината става все по-малък собственик на 
имоти. 

6. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Нека колегите, които са от предходния мандат си спомнят колко пъти се опитвахме 

да продадем точно този рибарник, но никой не искаше да ги купи. Сега след като има 
потенциален купувач, нека се продава. 

 

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

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в решението да бъде 
добавена нова т. 3.4. със следния текст: „15 % от получените средствата да се преведат по 
сметката на Кметство село Кацелово, което да ги използва за изпълнение на дейности от 
местно значение”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 51, т. 1 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 207 от 19.05.2014 г. с 9 (девет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 3 (три) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 645   
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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/ 24.01.2014г. на Общински съвет Две могили имота 
представляващ „Друга изкуствена водна площ” представляваща имот № 000206 (две и 
шест) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в село Кацелово, 
община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36703 с площ 18.694 дка (осемнадесет декара, 
шестотин деветдесет и четири квадратни метра) при граници и съседи: север-имот № 
000178-пасище, мера; изток- имот № 000178-пасище, мера; юг- имот № 000178-пасище, 
мера, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3703 от 01.04.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 1 059.90 (хиляда петдесет и девет 
лева и деветдесет стотинки), и пазарна оценка 12 992 (дванадесет хиляди, деветстотин 
деветдесет и два) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване в размер на 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

3.4. 15 % от получените средствата да се преведат по сметката на Кметство село 
Кацелово, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 208/19.05.2014 г., относно: 

Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Настоящата докладна записка отново е за продажба на имот, собственост на 

общината по Акт за частна общинска собственост № 3697 от 06.03.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: „Друг вид нива” с площ 1907 кв.м. представляващо имот с 
идентификатор 20184.138.11 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две 
могили. В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се 
налага да вземем Решение за продажбата му. Данъчната оценка на имота е 322.40 лева, а 
пазарната – в размер на 1 737 лева. Становището на комисията е предложението да бъде 
прието. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
По тази докладна записка втора комисия отново гласува против продажбата на 

имота. Най-лесно е когато на някой му трябват пари да продава, това което има, но трябва 
да се помисли какво ще оставим след себе си. В Общината освен да се продава друго 
нищо не се прави. Ако ще се води такава политика от ръководството на Общината, аз съм 
против такъв тип поведение. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
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ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 51, т. 1 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 208 от 19.05.2014 г. с 6 (шест) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 3 (три) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 646   

1. Не 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/ 24.01.2014г. на Общински съвет Две могили 
имота представляващ „Друг вид нива” с площ 1 907 кв.м. (хиляда деветстотин и седем 
кв.м.) представляващ имот с идентификатор 20184.138.11 (две, нула, едно, осем, четири, 
точка, едно, три, осем, точка, едно, едно), по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184, при граници и 
съседи: север имот с идентификатор 20184.138.9, изток имот с идентификатор 
20184.138.10, юг имот с идентификатор 20184.138.45, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3697 от 06.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Не дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижимия имот описан в т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския съвет. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/19.05.2014 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
Докладната записка отново касае продажбата на имот собственост на общината по 

Акт за частна общинска собственост № 3702 от 01.04.2014 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Дворно място с площ 900 кв.м. представляващо имот с идентификатор 
20184.1.2180 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили с начин на 
трайно ползване “Ниско застрояване”. Към имота е проявен интерес за застрояване, което 
налага да вземем решение за продажбата му. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 
466.90лева, а пазарната – в размер на 3 312 лева. Предложената цена за продажба е 
прекалено висока, но комисията излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
По тази докладна записка становището на нашата комисия отново е отрицателно. 

Аз в предходните изказвания казах какви са мотивите ми. Искам да попитам Кмета на 
Общината защо се получава така – тези въпроси, според мен трябва да се решават в 
заседанията на комисиите. В заседанието на нашата комисия нямаше никой от 
общинското ръководство. На заседанието членовете на комисията не бяха убедени какво 
точно ще се продава и кое налага да се продава. Ето защо гласувахме против. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това, което г-н Лашев говори са пълни глупости. Към имота има заявен интерес от 

граждани за продажба и след като има заявен интерес ние сме длъжни да откликнем на 
желанията на гражданите. Няма какво да коментираме, това не са мои желания. Тук 
нашата работа е да предоставим възможността на човека да си закупи имота, за да строи. 
Аз като вносител изпълнявам чисто технически желанията на купувача, да изготвя и внеса 
докладна за продажба. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 
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Това не са глупости г-н Христов. Правилникът изисква на заседание на комисиите 
да присъства общинското ръководство и ако не можете лично Вие да присъствате, то би 
било редно да упълномощите Ваш представител. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Христов, не се обиждайте, но ако не може никой да присъства, поне давайте 

подробно описание в докладната записка за какво става въпрос, ние няма как да знаем. В 
нашата комисия стигнахме до становище имотът да бъде продаден, защото мислехме, че 
това е дворно място, което собственикът не е могъл да си го закупи при земеразделянето и 
сега иска да си го купи. Сега разбирам, че е друг гражданин, който иска на това място да 
строи. Затова се получава това разминаване и г-н Лашев е прав, като казва че ние няма как 
да знаем за какво става въпрос и да вземем правилното решение. Нека се описва подробно 
в докладната записка за какво става въпрос, а също така и да се прилагат заявленията на 
желаещите. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Права сте г-жо Нечева, вероятно съм имал основателна причина, за да не дойда. 

Как да прилагаме заявленията като то няма гаранция, че точно този, който е изявил 
интерес да купи имота, точно той ще спечели търга. 

6. Радослав Радев – Общински съветник: 
Съгласен съм с това, което казаха колегите. Има толкова много специалисти в 

Общината и все ще се намери кой да дойде и да ни обясни за какво става въпрос. Не тук, а 
в комисиите е мястото където тези неща трябва да се обсъждат и да се дава яснота. 

7. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Г-н Кмете, още от предходното заседание на Общинския съвет Ви казахме да 

сформирате комисия, която да огледа всички тези маломерни имоти, и които са отдаде 
под наем да се събере наема. Стигаме до убеждението, че тези малки парчета земя някой 
малко-помалко ги купува и прави една обща площ. Това са нашите опасения и това е 
причината, поради която сме против продажбата. Ето защо на нас трябва да ни се обясни, 
че има интерес да се закупи имотът, за да строи. 

8. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 
Ние познаваме населението на общината и знаем кой обработва местата. Нека в 

докладната се запише от кого е бил проявен интереса за закупуване на имота. 
9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Извън обсъждането на докладните записки, аз искам да кажа на колегите, че има 

много промени в ЗСПЗЗ и имам намерение да събера нашата комисия, за да разгледаме и 
да обсъдим промените. Искам да ви кажа, че в закона доста обширно са засегнати тези 
изоставени ниви, маломерни имоти, пасища и т.н. Надявам се до следващата сесия да 
успеем да подготвим една нова наредба или допълнение към нашата наредба № 7. За целта 
ще ни е нужда помощта на г-н Христов да ни ориентира в инвестиционната политика на 
Общината. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 51, т.1 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 209 от 19.05.2014 г. със 7 (седем) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 647   

1. Не 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, 
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приета с Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014г. на Общински съвет Две могили 
имота представляващ дворно място с площ 900 кв.м. представляващо имот с 
идентификатор 20184.1.2180 (две, нула, едно, осем, четири, точка, едно, точка, две, едно, 
осем, нула), по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, Община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, 
при граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.595, изток имот с 
идентификатор 20184.1.2179, юг имот с идентификатор 20184.1.2822, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3702 от 01.04.2014г. 

2. Не дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижимия имот описан в т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския съвет. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/19.05.2014 г., относно: 

Учредяване на право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Докладната записка касае учредяване на право на ползване върху имот общинска 

собственост за устройване на постоянен пчелин, във връзка с постъпило е заявление от 
Мария Василева Василева-Колева от гр. Две могили с искане за учредяване на възмездно 
право на ползване върху Урегулиран поземлен имот VІ-общински в кв. 19 с площ от 1490 
кв.м. по плана на с. Пепелина за настаняване на постоянен пчелин, с период на ползване 
пет години. Представена е служебна бележка, че Мария Василева-Колева е собственик на 
20 броя пчелни семейства. Имотът върху който ще бъде настанен пчелина отговаря на 
изискванията, което го прави подходящ за настаняване на пчелин. Стонавището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 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. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 
11, ал. 2 от Закона за пчеларството, Заявление с вх. № 2140 от 14.05.2014 г. от Мария 
Василева Василева-Колева от град Две могили, улица ”Ропотамо” № 7 и Докладна 
записка с вх. № 210 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 648   

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на 
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 5 (пет) години върху Урегулиран 
поземлен имот VІ-общински в кв. 19 с площ от 1490 кв.м. по плана на село Пепелина, 
община Две могили, област Русе при граници и съседи: север- улица, изток – улица, юг  
УПИ ХІ 33, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3704 от 13.05.2014 г. на 
Мария Василева Василева-Колева от град Две могили, улица ”Ропотамо” № 7. 
 2. Определя цена за правото на ползване в размер на 215 (двеста и петнадесет) лева, 
или 43 (четиридесет и три) лева годишно, съгласно изготвена лицензирана експертна 
оценка от 14.05.2014 г. на „Геоид” ООД-гр. Русе. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 211/19.05.2014 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Рибарник”. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Докладната записка е във връзка с постъпило е заявление от Юсеин Сюлейманов 

Мустафов от с. Помен, с което уведомява кмета на общината, като добросъвестен 
наемател на част от общински имот с начин на трайно ползване „Дере” представляващо 
имот № 000149 по картата на възстановената собственост на землището на с. Помен, Акт 
за публична общинска собственост № 3468/06.12.2010 г. Във връзка с предстоящо 
иинвестиране и разширяване на стопанската си дейност, г-н Мустафов желае да закупи 
около 5 дка от общинското дере, на което до момента е бил наемател. Предвид естеството 
на терена и положението му, образуването на самостоятелен поземлен имот, който може 
да бъде предмет на разпоредителна сделка е в интерес на общината. Това налага да дадем 
съгласието си за промяна статута за 4.811 дка от “Дере” с площ 117.508 представлявящо 
имот с № 000149 по картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. 
Помен от публична в частна общинска собственост. Промяната на статута от публична в 
частна общинска собственост в този случай налага и промяната на НТП на земята за други 
земеделски нужди. Става въпрос за малкия рибарник преди моста за село Помен. Той е в 
едно дере и статута му е такъв. Момчето дълги години е наемател на имота и сега желае 
да го закупи за да разшири бизнеса си. Становището на комисията е докладната записка да 
бъде приета. 

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

ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 45и от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Докладна записка с 
вх. № 211 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 649   

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 4.811 дка (четири 
декара, осемстотин и единадесет квадратни метра) от “Дере” с площ 117.508 (сто и 
седемнадесет декара, петстотин и осем квадратни метра) представлявящо имот с № 
000149 (сто четиридесет и девет) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя на с. Помен, община Две могили, ЕКАТТЕ 57488, при граници и 
съседи: северозапад имот №000157-полски път на общината, изток-землищна граница, юг-
землищна граница, предмет на Акт за публична общинска собственост № 3468 от 
06.12.2010 г. в „Рибарник”. 

2. Дава съгласие, след изпълнение на решението по т. 1, за промяна статута от 
публична в частна общинска собственост за 4.811 дка (четири декара, осемстотин и 
единадесет квадратни метра) от “Дере” с площ 117.508 (сто и седемнадесет декара, 
петстотин и осем квадратни метра) представлявящо имот с № 000149 (сто четиридесет и 
девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. Помен, 
община Две могили, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: северозапад имот № 000157-
полски път на общината, изток-землищна граница, юг-землищна граница, предмет на Акт 
за публична общинска собственост № 3468 от 06.12.2010 г., съгласно скица – проект № 
Ф03242/15.05.2014 г. 
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3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В три дневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет да се 
представи екземпляр от новосъставените актове за общинска собственост. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 212/19.05.2014 г., относно: 

Обособяване на самостоятелни поземлени имоти с начин на трайно ползване „Друга 
селскостопанска територия” и „Местен път” от имот № 000097 – пасище, мера. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
Постъпило е заявление от Теодора Русева- управител на „Рибовъдство Острица” 

ООД, наемател съгласно договор за наем № 393/13.09.2012 г. на общински „Рибарник” 
представляващ имот № 000096 в землището на с. Острица. Във връзка с изпълнението и 
предвижданията на проект „Възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма за 
топлолюбиви видове риби в ПИ 000096, землище с. Острица, се установи, че местен път 
ПИ 000094 не е отразен коректно в КВС, а мостовото съоръжение, което е единствената 
транспортна връзка към рибарника и имотите в същата местност е в много лошо 
състояние. Това води до затруднения при изпълнение на проекта за възстановяване на 
рибарниците и бъдещото им обслужване. В тази връзка в Общинска служба “Земеделие” е 
стартирана процедура по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на 
възстановената собственост, за установена явна фактическа грешка при изработване на 
плана за земеразделяне, видно от приложените скици-проект за обособяване на „местен 
път” с № 000134 и три самостоятелни имота „Др. селскостопанска територия” с №№ 
000100, 000135 и 000136 в общинската мера. Предвид естеството на терена и положението 
му спрямо общинския рибарник и пътя образуването на самостоятелни поземлени имоти, 
които да могат да бъдат предмет на разпоредителна сделка, би улеснило предвижданията 
на стартиралия проект. Това налага да дадем съгласие за промяна статута за 40.093 дка от 
“пасище, мера” с площ 50.793 представлявяща ПИ 000097 от публична в частна общинска 
собственост. Колеги предлагам да приемем докладната, става въпрос за рибарника в село 
Острица. Установена е явна фактическа грешка в КВС и ние просто трябва да вземем 
решение тя да бъде отстранена. Комисията предлага да приемем решението. 

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

ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 45и от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Докладна записка с 
вх. № 211 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се” и Докладна записка с вх. № 212 от 19.05.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 650   

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 40.093 дка 
(четиридесет декара, деветдесет и три квадратни метра) от “пасище, мера” с площ 50.793 
(петдесет декара, седемстотин деветдесет и три квадратни метра) представлявяща имот № 
000097 (деветдесет и седем) при граници и съседи: север имот № 000094-местен път, 
изток, имот № 069001-кравеферма, юг имот № 000108-вътрешна река, предмет на Акт за 
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публична общинска собственост № 596/18.05.2006 г. на Кмета на Община Две могили в 
“Друга селскостопанска територия”. 

2. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на с. Острица, Община Две могили въз 
основа на делба на имот № 000097. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 1 и т. 2. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/19.05.2014 г., относно: 

Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 000139 – пасище, мера по картата на 
възстановената собственост на землището на село Острица. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Постъпило е заявление от Теодора Русева-управител на „Рибовъдство Острица” 

ООД, наемател съгласно договор за наем 393/13.09.2012г. на общински „Рибарник” 
представляващ имот № 000096 в землището на с. Острица. Във връзка с изпълнението на 
проект „Възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби 
в ПИ 000096, землище с.Острица, ЕКАТТЕ 54362, община Две могили”, наемателите са 
установили, че местен път ПИ 000094 не е отразен коректно в КВС, а мостовото 
съоръжение, което е единствената транспортна връзка към рибарника и имотите  в същата 
местност е в много лошо състояние.Това води до затруднения при изпълнение на проекта 
за възстановяване на рибарниците и бъдещото им обслужване. Стартирана е процедура в 
Общинска служба “Земеделие” за установена явна фактическа грешка при изработване на 
плана за земеразделяне, видно от приложените 3 броя скици-проект за обособяване на 
„местен път” с №000159, и два самостоятелни имота с №№ 000158-пасище мера и 000160-
пасище, мера. Това  налага да дадем съгласието си за промяна начина на трайно ползване 
за 1.481 дка от “пасище, мера” с площ 48.761 дка представляваща ПИ 000139 по Акт за 
публична общинска собственост № 603/18.05.2006г. на Кмета на Община Две могили. 
Становището на комисията е докладната записка да бъде приета, тя е аналогична с 
предходната. 

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

ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 18, ал. 
1, т. 1 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане картата на възстановената 
собственост и Докладна записка с вх. № 213 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 651 

 

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 1.481 дка (един декар, 
четиристотин осемдесет и един квадратни метра) от “пасище, мера” с площ 48.761 дка 
(четиридесет и осем декара, седемстотин шестдесет и един квадратни метра) 
представлявяща имот № 000139 (сто тридесет и девет) при граници и съседи: север имот 
№ 000108-вътрешна река, изток- имот № 064004-др. пос. площ на Петър Петров, юг- 
жилищна територия на с. Острица, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
603/18.05.2006 г. на Кмета на Община Две могили в “Местен път”. 
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2. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на с. Острица, община Две могили въз 
основа на делба на имот № 000139. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 1 и т. 2. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 214/19.05.2014 г., относно: 

Избор на нов секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” 
към Общински съвет – Две могили. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във връзка с постъпило 
заявление от секретаря на ПК по „Здравеопазване и социална политика” Соня Неделчева – 
Нечева, с което подава оставка като секретар на комисията. Със същото заявява желанието 
си да работи в комисията като редови член. Това налага да изберем нов секретар на 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика”. В докладната записка 
Председателят на Общинския съвет предлага за секретар на комисията да бъде Стоян 
Георгиев Гецов. Предложението е продиктувано от проведена среща с ръководителите на 
групи към Общинския съвет, на която са обсъдени направените предложения за кандидати 
за секретар на комисията. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

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

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 37 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 214 от 19.05.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 652 

 

1. Избира за секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 
политика” към Общински съвет – Две могили общинският съветник Стоян Георгиев 
Гецов, считано от 01.06.2014 г. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/19.05.2014 г., относно: 

Извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и 
чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

с която на основание чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 4 от 
Наредбата № 6 Кметът на Общината ни уведомява за извършените промени по бюджета 
на община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредбата № 6 за първото тримесечие на 2014 г. Промените са 
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минимални, поискани от второстепенните разпоредители – В ЦНСТ и в Защитеното 
жилище за платени обезщетения на работници и съдебни разноски, за дейност „Общински 
съвет” са увеличени разходите за командировки с 20 лева за сметка на външни услуги; в 
„Домашен социален патронаж” е изплатен граждански договор; в дейност „Чистота” в 
кметство село Чилнов е изплатено обезщетение при пенсиониране на тракториста; в 
дейност „Обредни домове и зали” за допълване на разходите за застраховка „Гражданска 
отговорност”; в дейност „Автогара” за увеличаване разходите за ел.енергия. Извършените 
промени за първото тримесечие на 2014 г.са представени в табличен вид в докладната, 
поради което становището на комисията е информацията да бъде приета. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от 
Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 219 от 
19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 653 

 

1. Приема за сведение Информацията за извършените промени по бюджета на 
община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/19.05.2014 г., относно: 

Информация за състоянието на гробищните паркова на територията на Община Две 
могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Съгласно приетият от нас график за представяне на отчетите и информациите ни се 
предлага информация за състоянието на гробищните паркове на територията на Община 
Две могили. Ние имаме приета Наредба № 22, която е от предходния мандат на 
Общинския съвет през 2011 г. съобразно ПМС тогава. След неколкократно отлагане на 
сроковете за изпълнение на изискванията по тази наредба, задължение на ръководстовото 
на Общината беше до 13 май 2013 г. да приведе в ред гробищните паркове, а някои от тях 
са: изграждане на семейни урни или предвиждане на места за такива в гробищния парк; 
изграждане на паркинг в гробищния парк; изграждане на огради; осигуряване на 
водоснабдяване в съответното гробище и др.  

Информацията, която ни се предлага е в срок и е доста изчерпателна. Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание информацията и излезе със становище тя да бъде приета със забележки, че 
именно в тази си част, която изложих по-горе наредбата не е изпълнена. Дава ни се 
информация какво не е направено, но не ни се казва как ще стане това. Разбира се, 
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Общината не разполага със средства, но все отнякъде трябва да се започне. Очаквам от 
Кметовете на населени места да кажат как ще започнем да изпълняваме тази наредба. 
Преди известно време имах входирано питане по този въпрос, но тогава, както и сега няма 
конкретен отговор и конкретни предложения от кметовете на населени места и от 
ръководството на Общината. Може с главния архитект да се започне разграфяване на 
гробищните паркове. Искам също така да повдигна въпроса за пренасянето на 
покойниците до гробищните паркове в селата. В момента това става с шасито, с което 
всяко село разполага. За мен лично това е обидно към покойника и неговите близки. Нека 
общинското ръководство помисли дали не може катафалката, която обслужва Две могили 
да извършва тази услуга, дори и срещу заплащане. В този дух предлагам в бюджета на 
общината догодина да се предвидят средства за закупуване на нова катафалка. 

Тук също искам да попитам и още нещо – в информацията има определени 
средства за 2014 г. в размер на 7 500 лева за текуща издръжка на обреден дом. За какво ще 
бъдат използвани тези средства? 

Като цяло становището на комисията е информацията да бъде приета. 
В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Татяна Василева – Общински съветник: 
Според мен информацията не е пълна и точна, защото в село Каран Върбовка в 

гробищния парк липсва водоснабдяване и канализация. За всички останали населени 
места се споменава за това, само за Каран Върбовка не пише нищо. Възнамерявате ли да 
включите гробищния парк в Каран Върбовка за изграждане на чешма. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Докладната записка касае всички населени места и аз бих искала да чуя мнението 

на Кметовете и Кметските наместници на селата за това какви трудности срещат по 
почистването, водоснабдяването и други проблеми свързани с гробищните паркове. 

3. Радослав Радев – Общински съветник: 
Прави ми впечатление за село Баниска, че гробищните паркове са оградени. През 

2013 г. е реализиран проекта за водоснабдяването му на стойност 14 403.17 лева, има 
изградена мраморна чешма и изкопана водоплътна изгребна яма. Заявено е откриването на 
партида във ВиК ООД. Мюсюлманският гробищен парк е на 50 м отстояние от 
християнския и ползва същата чешма. Чешмата е в много добър вид, много е хубава, но 
това ли е сумата за тази чешма – 14 403 лева или има някаква грешка? 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
В село Бъзовец през м. март беше построена чешма в близост до мюсюлманските 

гробища, която е много хубава, но вече в продължение на два месеца вода няма. Каква е 
причината? 

5. Стоян Гецов – Общински съветник: 
В информацията е казано, че има предвидени средства за водоснабдяване на 

следните населени места: с. Могилино – 2 бр.; с. Помен – 2 бр.; с. Чилнов – 1 бр. За село 
Кацелово изобщо не са предвидени средства за водоснабдяване – защо? 

6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-жа Нечева повдигна въпроса за кметовете на населените места, но аз искам да Ви 

уведомя, че в момента в залата присъстват само кметовете на селата Батишница и 
Баниска. Всички Кметове са уведомени за заседанието на Общинския съвет, поканата е 
публикувана на сайта на Общината, но защо ги няма аз не мога да кажа. Щом ги няма 
предполагам, че те нямат никакви проблеми с техните гробищни паркове. 

7. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
По отношение на гробищния парк мога да кажа, че катафалката когато сме имали 

нужда и е била свободна е идвала, но зимно време просто няма как да стане, защото 
терена не е добър и не може да се стига до там. При нас най-голям е проблемът с 
огражденията на гробищния парт. Още миналата година бяхме дали заявка за закупуване 
на около 150 м. оградна мрежа, но още не е оградено и постоянно влизат животни. Друг 
проблем е почистването на гробищния парк. В момента Кметството разполага с двама 
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работника и не можем да смогнем да почистим селото, а в гробищния парк тревата вече е 
доста голяма. Наближават празници и нека вземем някакво решение, искаме помощ от 
Общината за почистването. 

8. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 
По отношение на гробищния парк искам да кажа, че християнския парк е в много 

лошо състояние, има драки, които трябва да се почистят. С помощта на г-н Радев 
напръскахме тревата, която започна вече да съхне, а там където не позволява пръскане я 
окосихме. Водоснабдяването – защо нямаше вода, чешмите ни са много хубави. Тъй като 
няма достатъчно налягане водата не може да стигне до чешмата на мюсюлманските 
гробища, затова нашата чешма излезе извън християнските гробища, за да могат всички 
да си я ползват. Християнския парк разполага с една сграда, която е пред събаряне и 
трябва да се ремонтира. Ще ни трябва грейдера, за да се оправим пътя към гробищните 
паркове. 

9. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-жо Председател, аз искам да кажа, че ВрИД Кмет на Кметство село Помен беше 

тук, но възникнаха проблеми с изпълнението на проекта по ПУДООС и се наложи да си 
тръгне. От негово име ще говоря аз и ще кажа, че и двата гробищни парка в село Помен са 
водоснабдени и оградени, но вода не е пусната, защото трябва да се открият партиди. Ние 
също имаме проблем с почистването на тревата, липсва работна ръка, защото няма 
програми. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз ще започна от това, което каза г-жа Начева – тя засегна проблемите, които имат, 

но каза и как са си решили проблемите и смятам, че така трябва да бъде от страна на 
всички Кметове по населени места. 

В информацията, която е предложена е изложено, това което е направено през 2013 
г. Направихме КСС на всички гробищни паркове, които не бяха водоснабдени. В 
населените места – Баниска, Бъзовец и Батишница гробищните паркове са водоснабдени и 
всичко е документирано. В момента продължаваме да работим с другите населени места – 
Помен, Могилино и Чилнов, като сме заделили средства в бюджета и за Широково, 
Острица, Каран Върбовка и Кацелово. За чешмите трябва да има разрешение от ВиК за 
пускане на водата. Изпитваме голямо затруднение с овладяване на тревната растителност. 
Разполагаме със 7 храстореза, с които косим в момента и 3 роторни косачки. От 
понеделник ще сформираме група, която ще започне работа за почистването на 
гробищните паркове. Надявам се, че в рамките на 10 дни ще успеем да овладеем тревата. 
В Две могили и двата гробищни парка са почистени. За разходите, които са описани в 
информацията ще дам възможност на Росица Димитрова да даде яснота. Не забравяйте, че 
почистването също е свързано с доста сериозен финансов ресурс. 

11. Пламен Лашев – Общински съветник: 
В информацията е записано, че са предвидени 7 500 лева за текуща издръжка на 

дейността „Обреден дом” за закупуване на ковчези и резервни части за катафалка. С тези 
пари може да се закупи една нова катафалка. 

12. Росица Димитрова – ст. експерт „Бюджет” в Общинска администрация: 
Съгласно наредбата за таксите приходите от ковчезите постъпват в приходната 

част, като съответно ние имаме разход за закупуване на ковчези и тези пари не се 
възстановяват директно като разход. 

13. Микерям Адям – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината за загражденията. Трябва да 

се направи нещо по въпроса, в Батишница гробищния парк няма никакви заграждения, 
влизат животни, които отъпкват гробовете и чупят паметниците на покойниците. Това е 
крайно неприятно. 

14. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на г-н Христов, че вече 2.5 години Кметовете на 

населените места от Общината не ни уважават с присъствието си. 
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15. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Права сте г-жо Нечева, ще обърна внимание на Кметовете. 
След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 220 от 19.05.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 
(един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 654 

  

1. Приема предоставената Информация за състоянието на гробищните паркове на 
територията на Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за 
управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на 
покойници на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 215/19.05.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – 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 
Тамара Тихомирова Петрова. 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. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

Тамара Тихомирова Петрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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. 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. № 215 
от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 655 

  

1. Отпуска на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Цар Освободител” № 13 еднократна финансова помощ 
в размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова, 
роден на 09.04.2014 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 216/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова Махмудова, живееща 
в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58. 

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

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Мукадис Ефраимова Махмудова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, 
че съпругът и – Реджеб Ахмедов Махмудов е починал след внезапно на 01.05.2014 г. на 35 
години. След смъртта на съпруга си г-жа Махмудова е останала сама да се грижи за двете 
си малки деца – едното на 10 години, а другото на 5 години. Становището на комисията е 
молбата на г-жа Махмудова да бъде уважена. 

2. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-

жа Махмудова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 200 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. № 216 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 0 (нула) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 656   

1. Отпуска на Мукадис Ефраимова Махмудова, живееща в град Две могили, на 
улица „Христо Ботев” № 58 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/19.05.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, живееща в 
село Чилнов, на улица „Преслав” № 2. 

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

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, 

живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че 
страда от хепатит и цироза, като здравословното и състояние е влошено. Живее със 
съпруга си, сина си и снаха си. Двамата са безработни, а снаха и се грижи за внучето и, 
което страда от детска церебрална парализа и също няма възможност да работи. 
Комисията излезе със становище молбата на г-жа Юмерова да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Юмерова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 217 от 19.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 657   

1. Отпуска на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, живееща в село Чилнов, на улица 
„Преслав” № 2 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

  

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 223/22.05.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова. 

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 
Айсел Еюб Мустафова. 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 

Айсел Мустафова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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. 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. № 223 от 
22.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 658 
  

1. Отпуска на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Д-р Заменхов” № 10 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова, родена 
на 11.01.2014 г. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 226/23.05.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев Петров, живеещ в град Две 
могили, на улица „Дружба” № 30. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Христо Ботев Петров, живеещ в град 

Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея той твърди, че е с 94 % 
намалена работоспособност, съпругата му също е пенсионерка. Общият доход на 
семейството месечно е в размер на 600 лева. През м. ноември 2013 г. Христо заболява от 
левкемия и се налага ежемесечно да му се прави животоспасяващо кръвопреливане, 
разходите за което са на стойност 350-400 лева. Становището на комисията е болмата на г-
н Петров 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 

Христо Петров и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 200 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. 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. № 226 от 23.05.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 659 

  

1. Отпуска на Христо Ботев Петров, живеещ в град Две могили, на улица „Дружба” 
№ 30 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

22. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет има 

постъпило едно питане от Общинския съветник Байчо Георгиев, на което Кметът на 
Общината е отговорил писмено. Преди да дам думата на г-н Георгиев да развие питането 
си ще дам думата на г-н Йончев и г-н Борисов. 

1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
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Искам да се възползвам от правомощията дадени ми от Правилника на 
Обществения посредник, който е приет от Вас, за да информирам Общинските съветници 
и да отправя една препоръка. Информацията ми е свързана с общинската собственост на 
Общината. Имам запитване от граждани на Общината дали е възможно и къде могат те да 
проверят с каква общинска собственост разполага Общината; какви са инвестиционните 
намерения за отделната общинска собственост. В тази връзка хубаво би било Община Две 
могили да започне да описва и да направи подробен регистър за това, което притежава; 
къде ще се продава в бъдеще и т.н. Хубаво е да се направи комисия с участието на 
общински съветници и представители на Общината. Хубаво би било да се започне един 
процес по описване на имотите, търговете да се публикуват, кой ги е спечелил и т.н. 
Всичко това е свързано с прозрачното управление на Общината. За вбъдеще може да се 
направи една карта с тези имоти, която да се постави в административния център в 
сградата на Общината. 

На следващо място искам да кажа, че наистина трябва много да се внимава с 
превоза на хора и особенно на ученици. Наредбата трябва да се спазва и към мен също 
имаше едно такова запитване защо децата се возят в този микробус на дълъг път 

2. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
На първо място аз бих искал да кажа, че подкрепям казаното от г-н Борисов, 

защото ние самите Кметове на населените места не знаехме кое е общинско имущество. 
Имаме номерата на имотите и декарите по партиди, но ние нямаме представа кое къде се 
намира. 

На следващо място искам да кажа нещо във връзка с изпълнението на проект по 
мярка 322 в село Батишница. Населението в село Батишница има някои опасения, относно 
изпълнението на проекта. Изявява се недоволство от изпълнението и от контрола на 
самото изпълнение – инж. Маринов този месец е идвал само веднъж в Батишница. Няма 
да изпадам в подробности, говорил съм с изпълнителя, който ми каза, че някои неща още 
се правят и много бързаме с претенциите си. Бих искал една група от общински съветници 
или сега, или при самото приемане на проекта да дойдат и да видят за какво става въпрос. 

3. Микерям Адям – Общински съветник: 
Г-н Йончев е прав – поставените плочки на площада не са поставени както, трябва, 

не са фугирани, не са подравнени и вече имаме напукани плочки. Цимента след първия 
дъжд вече е на дупки целия и започна да се рони, а освен това асфалта също вече е 
пропукан за няма и месец. Г-н Йончев покани една група от общински съветници, аз каня 
целия Общински съвет да дойде и да види какво е свършено. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Йончев ме беше запознал предварително с това, за което иска да Ви обърне 

внимание като възложител на проекта, защото проблемите ги има не само в Батишница, 
има ги и в Баниска. Изпълнението на проекта не удовлетворява местното население. Нека 
се обърне внимание и фирмата изпълнител да си поправи грешките. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
По 321 мярка в момента, вече трети ден има комисия от Държавен фонд 

„Земеделие” заедно с авторския надзор, инж. Маринов от наша страна, която приема 
свършената работа. Мери се всеки метър положен бордюр, асфалт, водостоци и т.н. Не си 
мислете, че изпълнителя ще си предаде 322 мярка без да го е направил по проект и така, 
както трябва. Устойчивостта на проекта е 5 години след неговото изпълнение. В момента 
има проверка от Разград, след което ще дойде проверка и от София и едва тогава ще бъде 
разрешено окончателното плащане. Аз не мога да кажа кое къде не е направено, затова са 
проектантите, затова си има и надзор. От наша страна инж. Маринов всеки ден без 
изключение ходи по обектите и следи работата. 

Що се отнася до въпроса на г-н Борисов за общинската собственост – Йорданка 
Тодорова ще внесе яснота какво тя работи с Юлия Колева, какво е актувано до момента и 
къде може да се види това от този, който има желание. 
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6. Йорданка Тодорова – Гл. спец. „Общинска собственост, стопанска дейност, 
търговия и защита на потребителя” в Общинска администрация: 

Относно питането от страна на много общински съветници и на г-н Борисов искам 
да внеса следната яснота – всички Кметове по населени места и Кметски наместници 
разполагат с копия от актовете за общинска собственост. В тази връзка всяка година се 
прави годишна инвентаризацияна имотите. При продажба на даден имот Кмета на 
населеното място получава заповед за обявен конкурс, с която може да се отпише имота, 
за да не го води по баланса на Кметството. 

Аз разбрах, че по-голяма част от Общинските съветници гласуваха против 
продажбата на дворно място за застрояване. През последните 15 години в Две могили е 
построена точно една къща. Сега аз как да обясня на човека, че не му се разрешава да 
купи имота, за да строи къща. 

7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
 

Г-н Георгиев чете питането. 
 

8. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

9. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Не веднъж съм казвал, че когато задавам въпрос аз се старая да събирам 
информация и имам такава, просто исках да я чуя от Вас. 

Дружеството, което е спечелило е „Дунав Хидроизомат 2014”. То е регистрирано 
по ЗЗД. Това означава г-н Христов, че тези дружества не се регистрират в Търговския 
регистър, а се регистрират в НАП. Исках да чуя всъщност кои са тези ТД, които са го 
направили това дружество по ЗЗД. 

Съмненията, които се породиха в мен са от материалите, с които разполагам и 
честно казано мен ме притесняват. В документите е записано, че се изисква тези 
дружества да имат финансови отчети преди обявяване на търга за 2011, 2012 и 2013 г. Но 
има един такъв момент – в случай, че участика е започнал да действа през последните три 
години и не може да представи финансови отчети за трите години, същият посочва това 
обстоятелство в офиртата си и представя документи от датата за учредяване. Участникът 
трябва да представи исканите документи от датата си на учредяване. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Георгиев, в момента Вие коментирате въпросите, на които вече имате получен 

отговор. 
11. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Христов, не е желателно да си изпускате нервите. Ще Ви припомня на 
04.11.2011 г. когато Вие бяхте избран за Кмет на Общината се обявихте за прозрачно 
управление. Аз ви казах – като чета материалите се създава впечатлението, че точно кой 
трябва да спечели. Мен ме интересуваше кога са учредени тези дружества. По отношение 
на жалбите, г-н Христов – подадени са на 23.04.2014 г. и са минали повече от 30 дни. 

12. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Тук става въпрос основно за проекти и искам да засегна въпроса за обществените 

поръчки. Аз съм сигурна, че най-започнат с тях е г-н Байчо Георгиев. Понеже той иска 
всичко да е прозрачно и да се предоставя информация на Общинския съвет, относно 
обществените поръчки и техните корекции, на следващата сесия ще предоставя писмо от 
Министерството на околната среда, за което Общината ни ще претърпи финансова 
корекция от 25 % върху 1 800 000 лева, които бяха предадени без да са протоколирани с 
необходимите работни проекти, които трябваше да се получат от проектантите във връзка 
с Водния цикъл на Общината. Това са 455 000 лева, една нова дупка в нашия бюджет, 
която може би ще ни събори тотално. Тук ще задам въпроса – достатъчно добре ли е 
оглеждано когато са правени обществените поръчки в предходния мандат 

13. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам да попитам нещо във връзка с избора на изпълнител за читалището. Г-н 

Георгиев беше член на комисията и аз искам на следващата сесия той да ми каже как беше 
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избран строителя. До кога Общината ще плащаме банковите гаранции, а строителство не 
започва. 

14. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Изборът на изпълнител беше с гласуване, като представителите, които бяха от 
Община Две могили, в случая г-н Маринов се въздържа, външните лица – консултантите 
гласуваха против, а всички останали гласуваха за фирмата, която беше избрана. 

Г-н Христов, аз съм член на комисията и като член на комисията съм участвал, 
преценил съм и съм се подписал. Хубавото в случая е, че решението на комисията за 
избор на изпълнител не е обжалвано, за разлика от проекта за градския парк, който има 
вече две жалби. Ако някой не беше доволен от решението на комисията, на която бях аз 
член съвсем нормално беше да го обжалва. 

15. Пламен Лашев – Общински съветник: 

На 17.05.2014 г. Читалището „Н.Й.Вапцаров” в село Баниска чества своя 100 
годишен юбилей. Аз присъствах на тържеството, като искам да изразя задоволството си от 
това, което бяха подготвили служителите на читалището. 

Искам, обаче да отправя една критика към Общинското ръководство – на 
тържеството не присъстваха нито кмета, нито зам.-кмета, нито някой от 
ръководствотоОбщинския съвет. Считам, че при една такава кръгла годишнина това е 
обидно и граничи с неуважение към труда на читалищните дейци. 

Уважаеми колеги, не всяка година имаме честване на 100 годишнина. Искам да 
призова общинското ръководство за вбъдеще при такива мероприятия да проявяват малко 
повече уважение с цел съхранение на традициите в тази насока. 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 03.06.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


