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

Екз. № 1

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес, 17 декември 2014 година, в 15.00 часа, в сградата на „Парк Хотел Дряново”,
град Дряново, в конферентната зала, започна четиридесет и осмото редовно заседание на
VІ– тия Общински съвет – Две могили.
Същото бе открито от Пламен Лашев – Председателстващ Общинския съвет.
Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински съветника.
Отсъстват: 1. Светлозар Милчев Донев.
2. Велико Димитров Великов.
3. Теодор Атанасов Андреев.
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, Марияна Печеян – Председател на Общински съвет Дряново,
Румяна Дъчева – Секретар на Община Дряново, Общински съветници от Общински съвет
Дряново, служители от общинска администрация, кметове на кметства от Община Две
могили, граждани.
Пламен Лашев – Председателстващ Общинския съвет:
Проектът за дневен ред на настоящото заседание на Общинският съвет Ви е
раздаден предварително.
Между впрочем, позволих си да разговарям с председателите на Групи общински
съветници, с цел да се осведомя предварително, дали имат намерение групите да правят
предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”. Уведомявам Ви, че нито
един от тях не ми даде положителен отговор. Ще ги помоля обаче да направят това и пред
Вас. Ако потвърдят казаното пред мен, ще направя предложение първа точка от дневният
ни ред да отпадне.
Имате ли възражение против това мое предложение?
Не виждам вдигната ръка. Приемам, че сте съгласни.
Байчо Георгиев – Общински съветник от Групата на КП „Единни за Община
Две могили”:
Групата на КП „Единни за Община Две могили” няма да прави предложение за
избор на Председател на Общинския съвет.
Боян Симеонов – Общински съветник от Групата на ПП „ГЕРБ”:
Групата на ПП „ГЕРБ” също няма да прави предложение за избор на Председател
на Общинския съвет.
Татяна Василева – Общински съветник от Групата на ПП „БСП”:
Групата на ПП „БСП” също няма да прави предложение за избор на Председател на
Общинския съвет.
Мехмед Чолаков – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”:
Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател
на Общинския съвет.
Пламен Лашев – Председателстващ Общинския съвет:
С оглед заявеното пред Вас от всички председатели на Групи общински съветници,
правя предложение, първа точка от дневният ни ред да отпадне.
Освен това, на 13.12.2014 г. в Общинския съвет постъпи Заповед № 3-95-00981/11.12.2014 г. от Областния управетил на Област Русе, с която ни връща за ново
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обсъждане Решение № 762 по протокол № 47/28.11.2014 г. В тази връзка изготвих
докладна записка. Същата е разгледана от втора комисия.
По тази причина предлагам, след като точка едно отпадне на нейно място в
дневния ни ред да бъде поставена за разглеждане тази докладна.
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на проекта ни за
дневен ред?
Тогава подлагам на гласуване, направеното от мен предложение, а именно: Първа
точка от дневният ни ред да отпадне.
Който е съгласен с това мое предложение, моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали
се” предложението се приема.
Подлагам на гласуване, направеното от мен предложение, а именно: Първа точка от
дневният ни ред да бъде: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 762 по Протокол
№ 47/28.11.2014 г.
Който е съгласен с това мое предложение, моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се” предложението се приема.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
Няма.
При последвалото гласуване, Общинският съвет с 14 (четиринадесет) 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 Пламен Лашев с вх. № 493/15.12.2014 г., относно:
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 762 по Протокол № 47/28.11.2014 г.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно:
Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”.
3. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 465/03.12.2014 г., относно:
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през първата половина на 2015 г.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
4. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 466/03.12.2014 г., относно:
Приемане на График за първата половина на 2015 година, относно изготвяне и
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет –
Две могили.
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
5. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 469/05.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили.
Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
6. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 471/08.12.2014 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от
01.06.2013 г. до 30.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член 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. № 472/08.12.2014 г., относно:
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2015 година.
Докладва: Татяна Василева– Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”.
8. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 475/09.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на ОУ „Христо
Ботев” село Баниска.
Докладва: Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 482/09.12.2014 г., относно:
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2014 г. и актуализация на плана на
капиталовите разходи за 2014 г.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 483/09.12.2014 г., относно:
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили.
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”.
11. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 484/09.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на Професионална
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили.
Докладва: Боян Симеонов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 476/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ширин Ефраимова Мехмедова,
живееща в село Кацелово за раждане на втора дете – Елиф Ахмедова Мехмедова.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 477/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Емир Хасанов Раифов.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 478/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова
живееща в град Две могили за раждане на трето дете – Димитър Емилов Димитров.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
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15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 479/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов,
живеещ в град Две могили.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 480/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в
село Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 18.
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 481/09.12.2014 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева,
живееща в село Каран Връбовка, на улица „Света Марина” № 11.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
18. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:`
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 493/15.12.2014 г., относно: Върнато
за ново разглеждане наше Решение № 762 по Протокол № 47/28.11.2014 г.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Със Заповед № 3-95-00-981/11.12.2014 г. на Областен управител на област Русе е
върнал за ново обсъждане наше Решение № 762 по Протокол № 47/28.11.2014 г. С това
решение ние дадохме съгласието си да бъде продаден имот № 000096 с площ от 98.866 дка
с начин на трайно ползване „Рибарник” в землището на село Острица.
Областният управител на област Русе счита, че взетото решение е
незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е нарушил императивната
разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската
собственост. Посочил е, че „…водите и водните обекти, в това число естествените извори,
езера и блата, които са разположени на земи – общинска собственост и не са води и водни
обекти държавна собственост…” са публична общинска собственост. Актът за частна
общинска собственост № 110 е съставен на 24.03.1999 г., а Закона за водите е обнародван
на 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г. Това от своя страна не променя факта, че с
обнародване и влизане в сила на Закона за водите статута не се е променил, като имот №
000096 по КВС на село Острица, с НТП „Рибарник”, е бил и е публична общинска
собственост. Като такъв той не може да бъде отчуждаван и да се прехвърля в собственост
на трети лица. Предвид това, връща решението ни за ново обсъждане. Нека сега приемем
т. 1 от предложеният ни проект на решение, а именно да си отменим решението, но да не
спираме да търсим варианти с нова докладна записка да подпомогнем бизнеса в
Общината, защото там той е добре развит.
В разискванията по втора точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Това е трето или четвърто решение от този вид, което ни се връща от Областния
управител. Очевидно в областна администрация се намериха закони, с които да ни връщат
решенията, но това съвсем не означава, че ние трябва да се предаваме. Аз имам една
препоръка към Кмета на Общината – нека общинска администрация и в частност отдел
„Общинска собственост” да промени начина на трайно ползване на всички тези обекти,
защото такива обекти има и в Острица, Кацелово, Каран Върбовка и т.н. Реално
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погледнато това не са водни обекти, водят се рибарници, но те не са дейдтващи
рибарници. Нека всички тези обекти да се преактуват, за да нямаме повече проблеми и
върнати решения. Приходити, които ще ни данесат продажбите на тези имати са от
порядъка на 70-80 хил. лева, което не е никак малко за Общината. Не виждам от какви
други източници можем да имаме такива постъпления.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Приемам предложението на г-н Чолаков, каквото е необходимо администрацията
ще го направи.
3. Пламен Лашев – Председателстващ общинския съвет:
В такъв случай колеги, аз си оттеглям т. 2 от предложеният проект на решение. Ще
пусна листа за гласуване, на който ще отразите вота си по т. 1 от предложеният проект на
решение, а именно да отменим решението си.
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94,
ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка
със Заповед № 3-95-00-981/11.12.2014 г. на Областния управител на Област Русе и
Докладна записка с вх. № 493 от 15.12.2010 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 773
1. Отменя Решение № 762 по Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет –
Две могили.
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно:
Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Настоящата докладна записка се внася за втори пореден път и пета комисия я
разгледа отново много подробно. Становището на комисията е предложеният ни проект на
решение да бъде приет. Става въпрос за дворно място, което е неизползваемо от съседните
обекти, поради което е предложено за продажба на този, който го стопанисва в момента
без търг или конкурс. На заседанието на комисията поканихме г-жа Тодорова, която ни
разясни, че става въпрос за терен, до който от никъде не може да бъде достигнато.
В разискванията по втора точка участие взеха:
1. Татяна Василева – Общински съветник:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа докладната записка и предлага
имотът да бъде продаден за 1 300 лева, а не за 900, каквото е предложението.
2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Проблемът тук е, че докладната записка е представена в същия вид, в който беше
представена и на предходното заседание без никаква промяна, без допълнения, без
пояснения. Считам, че това е неуважение към членовете на комисията от страна на
вносителя. Аз искам да попитам кои са новите обстоятелства, които наложиха внасянето
на докладната записка в същия и вид. Парцел 33 и 35 имат достъп до този имот. На
предходното заседание Кметът на Общината каза, че ще покани съседните на този имот
собственици, с които ще проведе среща. Срещата състоя ли се?
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Когато разглеждаме докладните записки ние не винаги сме много добре
ориентирани. На последното заседание стана ясно, че това е дворно място и такива има
много в общината – тези места някога са били собственост на хората, които ги обработват
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в момента, но по една или друга причина те не са си ги узаконили. По-голямата част от
тези дворни места са извън регулация, изключвам този имот, който разглеждаме в
момента. По пътя от Могилино към Помен отстрани всички имоти имат подобен проблем.
Заградени са от собствениците, но те се водят имоти общинска собственост по чл. 19. Не
веднъж сме подканвали хората по някакъв начин да си ги придобият, да си ги закупят.
Предлагам всички тези места да се идентифицират по някакъв начин и да се предложат на
хората за закупуване.
4. Боян Симеонов – Общински съветник:
Съгласен съм с това, което каза чолаков, но това е дворно място. Според мен, това
което трябва да се направи е имотът да бъде обявен за продажба на търг и който има
интерес да си го закупи. Години наред Общината е оставила тази жена да го влядее без да
плаща нито наем нито нищо. Аз ще гласувам ПРОТИВ.
5. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Подкрепям пета комисия, но не съм съгласен с предложението на Василева – да се
промени цената. Това дворно място е на дедите на тази жена и ако погледнете
кадастралната карта този имот е един цял имот със застроената площ и дворното място.
6. Боян Симеонов – Общински съветник:
Мястото е общинско, това е реалността.
7. Николай Христов – Кмет на Общината:
Въпросът е доста спорен. Когато са се декларирали имотите тези хора не са го
направили. Предложението докладната записка да бъде внесена за разглеждане отново е
от общински съветници. Мое мнение е, че продажбата на това дворно място ще донесе
известни приходи на Общината и ще е от наша полза.
8. Боян Симеонов – Общински съветник:
Много е лошо в общинския съвет да се говори за лобита. Не можете да влияете на
съветниците как да гласуват.
9. Радослав Радев – Общински съветник:
Г-н Симеонов, никой не е дошъл в нашата комисия да ни казва как да гласуваме.
Има много такива имоти, този имот е на жената и тя го владее от много години, оградила
го е, направила е подобрения и т.н.
Пламен Лашев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, по тази докладна записка има направено педложение от Общинския
съветник Татяна Василева, което ще подложа на гласуване, но първо ще гласуваме
предложението, така както е по докладната записка.
Който е съгласен с предложението в докладната записка, а именно: Определя
сумата 900 лева за пазарна цена при сключване на договора, моля да гласува с вдигане на
ръка.
Против.
Въздържали се.
С 8 (осем) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържали се”,
предложението се приема.
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, ал. 5 и
чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 35, ал. 1, т. 9 от Наредба № 7
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 441
от 12.11.2010 г. с 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 5 (пет) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
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№ 774
1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили имота
представляващ „Друг вид нива” с площ 1 166 кв.м. (хиляда сто шестдесет и шест
квадратни метра), представляваща имот с идентификатор 20184.138.32 (две, нула, едно,
осем, четири, точка, едно, три, осем, точка, три, две) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ
20184, при граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.2900, изток имот с
идентификатор 20184.138.33, юг имот с идентификатор 20184.138.35.
2. Дава съгласие да бъде сключен предварителен договор на основание чл. 15, ал. 5
и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията със Севим Ружди Мехмед от град
Две могили, област Русе за закупуване на общинския имот по т. 1.
3. При данъчна оценка на имота в размер на 197.10 (сто деветдесет и седем лева и
десет стотинки), и пазарна оценка в размер на 880 (осемстотин и осемдесет) лева,
определя сумата от 900 (деветстотин) лева за пазарна цена при сключване на договора.
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2.
5. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет да се
представи екземпляр от предварителния договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за
устройство на територията.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 465/03.12.2014 г., относно:
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през първата половина на 2015 г.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание предложения График за провеждане на редовните заседания на
Общински съвет – Две могили през първата половина на 2015 г. Той се внася като се
спазва традицията в общинския съвет, но този път графикът е само за първата половина на
2015 година. Това е направено с оглед обстоятелството, че през следващата година ще
бъдат проведени местните избори. Обикновено, те се провеждат през месец октомври.
Има обаче индикации, че могат да бъдат проведени и малко по-рано. Ако те все пак се
проведат през октомври, няма да бъде проблем, Общинският съвет да планира
допълнително своите заседания от месец юли 2014 година до края на мандата си.
Разисквания по трета точка нямаше.
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. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 465
от 03.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 775
1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две
могили през първата половина на 2015 година, както следва:
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№

Дата на
редовното
заседание

1.
2.
3.
4.
5.
6.

23.01.2015 г.
20.02.2015 г.
20.03.2015 г.
17.04.2015 г.
22.05.2015 г.
19.06.2015 г.

Краен срок за
представяне
на Докладните
включително
12.01.2015 г.
09.02.2015 г.
09.03.2015 г.
06.04.2015 г.
11.05.2015 г.
08.06.2015 г.

Резервна дата за
заседание
30.01.2015 г.
27.02.2015 г.
27.03.2015 г.
24.04.2015 г.
29.05.2015 г.
26.06.2015 г.

Краен срок за
представяне на
Докладните за
резервната дата
19.01.2015 г.
16.02.2015 г.
16.03.2015 г.
14.04.2015 г.
18.05.2015 г..
15.06.2015 г.

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се
прави от неговия Председател или от общинският съветник, на когото е възложено
организиране на съответното заседание, ако са налице важни обстоятелства – лоши
метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се
определят изрично.
3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със
срок за вземане на съответното решение.
4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската
администрация с настоящото решение.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 466/03.12.2014 г., относно:
Приемане на График за първата половина на 2015 година, относно изготвяне и
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет –
Две могили.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Секретар 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 предложеният ни график за представяне на отчетите и
информациите на редовните заседания на Общински съвет и прави следните предложения
за неговото изменение:
1. От графика за м. януари т. 2 и т. 3 да се изместят в графика за м. февруари
съответно като т. 7 и 8.
2. От графика за м. януари т. 10, т. 11 да се изместят в графика за м. юни под точки
8 и 9.
Това се прави с оглед на това че не е приет бюджета на Общината, поради факта че
не е приет държавния бюджет и ще ни е нужно свободно време за работа през месец
януари с цел да се отдели повече време за обсъждане на общинския бюджет. Становището
на комисията е с тези промени графикът да бъде приет.
В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Стоян Гецов – Общински съветник:
Аз предлагам също така т. 15, която касае даване на съгласие за ползване на
общинските мери и пасища за отглеждане на животни от графика да се измести за
разглеждане през м. ноември.
2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Този график не е догма, той може да се променя във всеки един момент.
3. Пламен Лашев – Общински съветник:
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Съгласен съм с предложенията за промяна на графика направени от колегите
Карамехмедов и Гецов, поради което предлагам да гласуваме графика направо с
промените.
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с
вх. № 466 от 03.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 776
1. Приема График за първата половина на 2015 г., относно изготвяне и представяне
на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания
на Общински съвет – Две могили, както следва:
№
Месец
Изготвяне и представяне на промените по ЗМДТ,
Отговаря
отчетите и информациите на редовните заседания
на Общински съвет – Две могили през 2014 година
1. 23.01.2015 г. 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
Кмет на
30.01.2015 г. противообществените прояви на малолетните и
община
непълнолетните в Община Две могили през 2014 г.
2. Информация относно работата на общинската
Кмет на
администрация по административното обслуж-ване
община
на физическите и юридическите лица през 2014 г.
3. Приемане на Актуализирана програма за
Кмет на
управление на Община Две могили до края на мандат
Община
2011 – 2015 година.
4. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския
Кмет на
съвет за второто шестмесечие на 2014 г.
Община
5. Приемане на спортен календар на Община Две
Кмет на
могили за 2015 г.
Община
6. Приемане на Годишна програма за управление и
Кмет на
разпореждане с имоти общинска собственост за 2015
Община
г.
7. Приемане на бюджета на Община Две могили за
Кмет на
2015 година.
община
2.

20.02.2015 г.
27.02.2015 г.

1. Отчет за изпълнение на плана за действие на
Община Две могили в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация за 2014 г.
2. Информация за спазването на транспортната схема
в Община Две могили през 2014 г.
3. Отчет за развитието на спорта в Община Две
могили през 2014 г. и перспективите за развитие на
футболните клубове в Община Две могили за 2015 г.
4. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за
период 2016– 2018година.
5. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Чилнов през последната година и мандата му.

Кмет на
Община

Кмет на
община
Кмет на
Община
Кмет на
Община
Кмет на
Кметство
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6. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Баниска през последната година и мандата му.
7. Отчет за изпълнение на Общинският план за
младежта за 2014 г.
8. Приемане на Общински план за младежта за 2015 г.
9. Даване на съгласие за ползване на общинските
мери и пасища за отглеждане на животни.
3. 20.03.2015 г.
27.03.2015 г.

1. Отчет за състоянието на обществения ред и Н-к РУ „П”
противодействие на престъпността на територията на – Две могили
Община Две могили през 2014 година.
2. Информация за дейността на специализираното
Кмет на
звено КООРС в Община Две могили през 2014 г. и
община
насоки за работа през 2015 г.
3. Отчет за 2014 г., относно изпълнение на Директор на
Програмата за опазване на околната среда.
Дирекция
РРУЕПУТ
4.
Годишен
Доклад
за
изпълнението
на Директор на
Актуализирания Общински план за регионално
Дирекция
развитие на Община Две могили за 2014 г.
РРУЕПУТ
5. Отчет за изпълнение на Актуализираната програма Директор на
за управление на дейностите по отпадъците на
Дирекция
Община Две могили за 2014 година.
РРУЕПУТ
6. Приемане на Докладите на Читалищата в Община Председател
Две могили за осъществените читалищни дейности и
на
изразходваните
от
бюджета
средства
през Читалището
предходната година в изпълнение на Програмата за
развитие на читалищната дейност през 2014 г. – чл.
26а, ал. 5 от Закона за народните читалища.

4. 17.04.2015 г.
24.04.2015 г.

1. Отчет за изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето за 2014 г. и Приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2015 г.
2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социални услуги за деца и възрастни в
Община Две могили през 2014 г.
3. Приемане на Информация за дейността на ТД
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили през 2013
г. и на Годишния финансов отчет за 2014 г.
4. Приемане на Програма за развитието на туризма на
територията на Община Две могили за 2015 г. (чл. 11,
ал. 1 от ЗТ)
5. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Бъзовец през последната година и проблемите, които
той среща при изпълнение на задълженията си.
6. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Батишница през последната година и проблемите,
които той среща при изпълнение на задълженията си.

Председател
на комисия

1. Отчет за състоянието на гробищните паркове на
територията на Община Две могили, съгласно
изискванията на Наредба № 22 за управлението и

Кмет на
Община

5. 22.05.2015 г.
29.05.2015 г.
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Кмет на
Кметство
Кмет на
община
Кмет на
община
Кмет на
Кметство

Кмет на
община
Александър
Иванов
Кмет на
община
Кмет на
Кметство
Кмет на
Кметство

поддържането на гробишните паркове, погребването
и пренасянето на покойницина територията на
Община Две могили, област Русе.
2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Кацелово през последната година и мандата му.
3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Каран Върбовка през последната година и мандата
му.
4. Информация за дейността на „Център за
обществена подкрепа” град Две могили.

Кмет на
Кметство
Кмет на
Кметство
Управител
ЦОП

1. Отчет за дейността на съвета и на неговите Председател
комисии.
Общ. съвет
2. Отчет за дейността на обществения посредник, Обществен
действащ на територията на Община Две могили за
посредник
първото полугодие на 2014 г.
3. Мотивирано предложение до МОН за запазване
Кмет на
статута на СОУ и ОУ в списъка на средищните
община
училища в РБ.
4.
Отчет
за
изпълнението
на
бюджета,
Кмет на
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на
община
общинския дълг за 2014 г. в Община Две могили.
5. Отчет за дейността на Кметаския наместник на
Кметски
Кметство село Острица през последната година и наместник
проблемите, които той среща при изпълнение на
задълженията си.
6. Отчет за дейността на Кметския наместник на
Кметски
селата Широково и Пепелина и проблемите, които наместник
той среща при изпълнение на задълженията си.
7. Информация за резултатите от участието на
Кмет на
Община Две могили в Проекти по различните
Община
оперативни програми.
8. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село
Кмет на
Помен през последната година и мандата му.
Кметство
9. Отчет за дейността на Кметския наместник на
Кметски
Кметство село Могилино през последната година и за наместник
мандата.
2. За периода от месец юли 2015 г. до края на мандата ни, да бъдат разгледани по
възможност още:
6. 19.06.2015 г.
26.06.2015 г.

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския
съвет за първото шестмесечие на 2015 г.
2. Информация за резултатите от дейността в СОУ
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през
учебната 2014-2015 г. и проблемите, които стоят пред
него.
3. Информация за резултатите от дейността в ОУ
„Христо Ботев”, село Баниска през учебната 20142015 г. и проблемите, които стоят пред него.
4. Информация за резултатите от дейността в ПГСС
„К. А. Тимирязев”, град Две могили през учебната
2014-2015 г. и проблемите, които стоят пред него.
5. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и

Кмет на
община
Директор на
училище

Директор на
училище
Директор на
училище
Кмет на
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слети паралелки в сектор „Образование” за учебната
2015/2016 г. на територията на Община Две могили.
6. Информация за изпълнението на бюджета на
Общината, сметките за средства от Европийския съюз
и останалите показатели за първото полугодие на
2015 година.
7. Приемане на план за ползване на дървесина в
Община Две могили за 2015 г. и определяне на
начина на ползване на дървесината.
8. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през
учебната 2014-2015 г. и проблемите, които стоят пред
нея.
9. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ
„Първи юни”, село Баниска през учебната 2014-2015
г. и проблемите, които стоят пред нея.
10. Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р
Пангелов”, град Две могили през учебната 2014-2015
г. и проблемите, които стоят пред него.
11. Актуализация на тригодишна бюджетна прогноза
за период 2016 – 2018 година.
12. Осигуряване на дърва за огрев на общински и
обществени учреждения за отоплителен сезин 2015 –
2016 г. и определяне на продажна цена на дърва за
огрев за населението на Община Две могили.
13. Информация за състоянието на общинския
поземлен и горски фонд в Община Две могили.
14. Отчет за дейността на Сдружение с обществена
полезна дейност „Обединен спортен клуб по тенис на
маса, плуване, бадмингтон, петанка – Две могили”.
15. Информация за дейността на „Защитено жилище”
в село Могилино.
16. Приемане на Информация за дейността на
„Център да настаняване от семеен тип” в град Две
могили.
17. Информация относно работата на Отдел „Местни
данъци и такси” в общинска администрация град Две
могили.
18. Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на Община Две могили за 2015
г.

Община
Кмет на
Община

Кмет на
Община
Директор на
ЦДГ

Директор на
ЦДГ
Директор
ОДК
Кмет на
Община
Кмет на
Община

Кмет на
Община
Д. Христова

Управител
ЗЖ
Управител
ЦНСТ
Кмет на
Община
Кмет на
Община

3. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за
разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации.
4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 469/05.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили.
По нея докладва:
1. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата
докладна записка. С наше Решение № 317 се добави нова ал. 8 към чл. 18 от 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,
съгласно която: ”Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци училища и
детски градини, които се намират на територията на Община Две могили”. На основание
тази разпоредба от Наредба № 5 на Общински съвет Две могили, СОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили беше освободено от заплащане на такса битови отпадъци за
2013 и 2014 година. Това даде възможност на училището да използва спестените средства
за подобряване на материално- техническата база и повишаване на качеството на учебно –
възпитателната дейност. С Решение № 520, взето на заседание на Общински съвет-Две
могили по Протокол № 33 от 20.12.2013 г., текстът на алинея осем на чл.18 от 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 беше отменен. Това налага вземането на конкретно решение за освобождаване
на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили от заплащане на такса „битови
отпадъци” за 2015 година.
В разискванията по пета точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
На заседание на трета комисия разгледахме докладната записка много подробно.
Въпросът, който зададохме в комисията беше – как се изразходват спестените средства?
Тези пари са икономисани, с които училищата могат да си подобрят материалната база.
Нека да задължим училищата да ни представят отчет за изразходването на тези средства.
2. Невена Георгиева – Общински съветник:
Съгласна съм с колегата Чолаков, нека изискаме отчет от училищата как са
разходвани спестените средства за 2013-2014 година и да ни се представи план за
разходване на средствата за 2015 година.
3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Когато разглеждахме информацията за дейността на СОУ Две могили бях казала да
ни се представи отчет за разходването на спестените средства на училището – все още
няма представен такъв.
4. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз предложих тези средства, които са спестени от такса битови отпадъци да се
използват за подобряване на МТБ, за почистване на дворове, площадки и т.н. От лятното
почистване на СОУ, което беше извършено от фирма „Черни лом” все още не е платено.
Права е г-жа Нечева да иска отчет от училищата за разходване на тези спестени средства.
5. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Подкрепям това, което каза кмета. Не е необходимо да вземаме сега решение за
освобождаването на училищата от заплащане на ТБО, такова решение можем да вземем и
другия месец. Нека сега задължим училищата да ни представят отчети.
6. Боян Симеонов – Общински съветник:
Ние не можем да задължим директорите на училищата да направят каквото и да
било. Нека да гласуваме.
След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21,ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27,ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 69, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 12 от Правилник № 1 за
организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 469 от 05.12.2014 г. с 11
(единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 777
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1. Освобождава СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, с адрес: град
Две могили, община Две могили, област Русе, улица ”Св. Св. Кирил и Методий” № 17 от
заплащане на такса „битови отпадъци”, дължима за 2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме действия по изпълнение
на решението на Общински съвет- Две могили.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 471/08.12.2014 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от
01.06.2013 г. до 30.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията разгледа много подробно на свое заседание информацията на кмета на
Кметство село Помен и излезе със становище тя да бъде приета. Информацията е много
подробна и Кмета на село Помен заслужава само нашите поздравления, че като
новоизбран кмет се справя толкова добре с проблемите на селото.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Аз искам да обрна внимание на кмета на общината, че в селото има изключително
слабо полицейско присъствие – от трима младши инспектори остана само един. Селата са
с широк обхват и един човек е невъзможно да ги обслужва. Трябва да се разшири
видеонаблюдението, защото селата са крайни.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Вчера проведох среща с комисар Великов във връзка с видеонаблюдението по
населените места. Ще закупим необходимата апаратура и ще я инсталираме.
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 471 от 08.12.2014 г.
с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 778
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на
Кметство село Помен за периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2014 г. и проблемите, които
стоят пред него.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село
Помен за периода от 01.06.2013 г. до 30.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него.
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 472/08.12.2014 г., относно:
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2015 година.
По нея докладва:
1. Татяна Василева– Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”.
През 2014 година дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъците, в общината бяха възложени на общинската фирма „Черни Лом 2008”
ЕООД град Две могили, като същата бе определена и за оператор на общинското депо.
Сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява по график, определен със заповед на
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кмета на общината. При изготвяне на план-сметка за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване за 2014 г. сме взели предвид следното:
- анализ на направените разходи в предходни години;
- проектите за бюджет 2015 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
- големите разходи за почистване на нерегламентираните сметища.
- увеличаване на вноските по Закона за управление на отпадъците – докато през
2014 г. плащахме по 22 лева на тон, то през 2015 г. ще плащаме 28 лева на тон.
Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище
тя да бъде приета в този вид.
В разискванията по седма точка участие взеха:
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Разликата между разходите, които прави общината за сметосъбиране,
сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците и сумата, която се събира от ТБО е
огромна. Какви са вижданията на Кмета на Общината за оптимизиране и намаляване на
тази сума?
2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Аз имам два въпроса към Кмета на Общината във връзка с докладната записка. В
докладната записка се казва, че е направен анализ на направените разходи в предходни
години – никъде не е казано направените анализи до какво водят? Пише също така, че са
направени големи разходи за почистване на нерегламентираните сметища – какви са те?
3. Николай Христов – Кмет на Общината:
Сметосъбирането, сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци и
поддържането на териториите за обществено ползване за 2015 година е приоритет № 1 на
Общината. Събираемостта на ТБО е около 400 хил. лева, но през този месец се надяваме
тя да нарасне, защото много от фирмите чакат последния срок за плащане. Г-жа Андреева
може да ви каже, че всеки ден от ЧСИ в общината постъпват около 10 хил. лева. От
некоректни платци.
Регионалното депо излезе „костелив орех” – обявена е нова поръчка.
За оптимизиране на разходите водим преговори с фирма Черни лом – работниците
там работят от 8 до 13 часа, а получават заплати за пълен работен ден. От 2015 година
мислим в Две могили, Батишница, Чилнов, Пепелина, Широково и Острица да минем на
100 % индивидуално сметосъбиране с кофи. Контейнерите за общо ползване да се дадат
само на фирмите, които са юридически лица.
4. Байчо Георгиев – Общински съветник:
За да стане това трябва да направим изменения в наредбата. Градът е осеян с
нерегламентирани сметища, нека се обособят площадки за събиране на отпадъците.
5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Не ме удовлетворява отговора на кмета. Няма ясна визия за общината. Никой не
вижда отчетите на фирма Черни лом.
6. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Какъв е бил размерът на разходите към 2013 година?
7. Марийка Андреева – Директор на Дирекция „ФСД и управление на
собствеността”:
Анализът е един и същ, тъй като няма промяна в наредбата, но моите наблюдения
са че се увеличават разходите за нерегламентираните сметища.
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 12 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите,
предоставени на физически и юридически лица на територията на Община Две
могили и Докладна записка с вх. № 472 от 08.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 779
1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване
за 2015 г.
Общо
Разходи в това число
Населени
разходи
Сметосъби
Обезвреждан
Поддържане
Места
за
ране и
е
на места за
чистота
сметоизвоз
на отпадъци
общ.ползване
ване
в депа и др.
Две могили
204 574
101 657
30 000
72 917
Батишница
24 999
9 229
15 770
Баниска
31 089
11 944
19 145
Могилино
15 075
6 515
8 560
Помен
18 141
6 841
11 300
Бъзовец
25 525
10 315
15 210
Чилнов
21 379
7 709
13 670
Кацелово
25 083
8 143
16 940
Острица
7 497
6 297
1 200
Каран Върбовка
18 619
6 189
12 430
Широково
2 906
2 606
300
Пепелина
1 955
1 955
В т. ч. отчисления по
124 067
124 067
Закона за управление
на отпадъците
Чл.внос и год.вноска
2 963
2 963
РСУО
Всичко:
523 872
179 400
157 030
187 442
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 475/09.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на ОУ „Христо
Ботев” село Баниска.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Докладната записка е идентична с предходната. Тук става въпрос за освобождаване
от заплащане на ТБО на ОУ село Баниска. Да се приеме.
Разисквания по осма точка нямаше.
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,ал. 1, т.
7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 27,ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 69, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 1 и
т. 12 от Правилник № 1 за организация и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с
вх. № 475 от 09.12.2014 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 (два)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 780
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1. Освобождава ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, с адрес: село Баниска, община
Две могили, област Русе, улица ”Христо Ботев” № 20 от заплащане на такса „битови
отпадъци”, дължима за 2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме действия по изпълнение
на решението на Общински съвет- Две могили.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 482/09.12.2014 г., относно:
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2014 г. и актуализация на плана на
капиталовите разходи за 2014 г.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
В края на годината постъпиха докладни записки от всички второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, които предлагат промени по бюджетите им.
Направен бе и анализ на приходната и разходната част на бюджета на общината към
31.12.2014 г. Намаляват се данъчните приходи с 2 550 лева. Увеличават се неданъчните
приходи с 40 746 лева, увеличава се предоставения трансфер от бюджета към
извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ - 4 150 лева, намалява се вноската към
Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе по Закона за управление на
отпадъците със 2 161 лева. Разходната част се променя с преструктуриране на разходите в
почти всички дейности, като се увеличават средствата за дофинасиране на ЦНСТ и ЗЖ
съответно с 23 812 лева и 17 416 лева за покриване на просрочени задължения за храна и
гориво за отопление. Увеличен е и разхода на Общински спортен клуб по тенис с 6 200
лева за участие на състезатели в състезанието в Италия. Тези разходи се покриват с част
от намалените разходи в Общинска администрация и увеличените неданъчни приходи.
Извършени са и текущи ремонти в ЦДГ Две могили и ЦДГ Баниска /и филиалите/ на обща
стойност 12 826 лева, в Кметство Кацелово се покрива направен разход за текущ ремонт в
административната сграда за 2 142 лева, в сградата на Общинска администрация Две
могили се финансира разход за поправка на покрива за 1 340 лева. Ремонтиран е и отточен
канал от ул. „Назъм Хикмет” към квартал „Възраждане” и улица „Изгрев” в Две могили.
Капиталовата програма се променя с преструктуриране на разходите от субсидия –
намаляват се разходите за ремонт на поликлиниката /ремонтирана със средства по
Публичната инвестиционна програма/ в размер на 38 893 лева, намаляват се и разходите
за изграждане на водопроводи в гробищните паркове в размер на 4 937 лева.
Освободените средства се насочват за обект „Предпроектни проучвания и подготовка
проект за рехабилитация улици” по новите мерки към Държавен фонд земеделие в размер
на 17 500 лева и за ремонт на тротоари 26 330 лева /започнат е ремонт от Бюрото по труда
в посока бул. България/. След като комисията разгледа докладната записка излезе със
становище тя да бъде приета.
Разисквания по девета точка нямаше.
По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39,
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 и Докладна записка с вх.
№ 482 от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1
(един) глас „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 781
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1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2014 г. в приходната и
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.
2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за
2014 г., съгласно Приложение 2.
3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.12.2014 г.
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към
31.12.2014 г.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 483/09.12.2014 г., относно:
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили.
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”:
С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на
Община Две могили, област Русе. Според същата наредба съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 е
сформирана експертно-консултативна комисия, която на 08.12.2014 г. разгледа
подадените за 2014 г. искания за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на
територията на Община Две могили. Децата за тази година, които трябва да бъдат
подпомогнати съгласно наредбата са 32 на брой. Комисията разгледа предложението и го
приема. Аз искам само да отбележа, че след заседанието на тази комисия се е провела
цветна олимпиада, на която още 4 деца са получили грамоти, които би следвало да бъдат
включени в този списък, за да могат и те да получат стипендии. Предлагам да ги
гласуваме сега.
В разискванията по десета точка участие взеха:
1. Боян Симеонов – Общински съветник:
Ние няма как сега да включим тези 4 деца без да е разгледала документите им
експертно-консултативната комисия. Предлагам това да стане на следващото заседание на
общинския съвет, като се запише, че стипендията се отпуска на децата за 2014 година.
2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Аз предлагам т. II от предложеният не проект на решение да отпадне, тъй като чл.
10, ал. 1 на Наредба № 13 гласи „Финансовото подпомагане за мярка по чл. 6, избрана от
детето се отпуска еднократно за съответната календарна година...”.
Това е еднократно подпомагане на детето Симеон за 2014 година. Той е спечелил
първо място на международен турнир и оттук нататък каквато и стипендия да получи, то
тя ще бъде за 2015 г., а ние трябва да му дадем заслуженото за 2014 г. Стана ясно, че
детето не е кандидатствало за национална стипендия.
3. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината:
Ако не са подавали документи за национална стипендия, то те трябва да си подадат
декларация, че не са кандидатствали.
4. Николай Христов – Кмет на Общината:
Съгласен съм т. II да отпадне от предложеният ви проект на решение.
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 8,
чл. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка
с чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна
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записка с вх. № 483 от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 782
I. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца:
1. Афийзе Юсеинова Ахмедова : I – во място в състезание по информационни
технологии – областен кръг – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
2. Явор Боянов Минчев : II – ро място олимпиада по география и икономика –
областен кръг – 40 % от минималната работна заплата – 136лв.
3. Доротея Веселинова Борисова : I – во място на национален конкурс за
мултимедиен проект – 70 % от минималната работна заплата – 238 лв.
4. Моника Цанкова Цанева : I – во място в международен турнир по тенис на маса,
Грузия – 100 % от минималната работна заплата – 340 лв.
5. Зарена Веселинова Коева : I – во място в международен турнир по тенис на маса,
Сърбия – 100 % от минималната работна заплата – 340 лв.
6. Ивелина Яворова Иванова: I – во място в Републикански турнир по тенис на маса
– 70 % от минималната работна заплата – 238 лв.
7. Адриана Яворова Иванова: I – во място в Републиканско ученическо първенство
– 70 % от минималната работна заплата – 238 лв.
8. Ивет Ивайлова Илиева: II – ро място в международен турнир по тенис на маса –
80 % от минималната работна заплата – 272 лв.
9. Мирослава Димитрова Андронова: II – ро място в международен турнир по тенис
на маса – 80 % от минималната работна заплата – 272 лв.
10. Аляра Себахадин Тасим III – то място в международен турнир по тенис на маса
– 70 % от минималната работна заплата – 238 лв.
11. Айше Сезгин Ружди: I – во място на ученическо първенство по тенис на маса –
зонално – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
12. Селен Ахмедов Исмаилов: III – то място на ученическо първенство по тенис на
маса – областно – зонално – 30 % от минималната работна заплата – 102 лв.
13. Цветомир Добромиров Гецов: III – то място на ученическо първенство по тенис
на маса – областно – 30 % от минималната работна заплата – 102 лв.
14. Миролюб Йорданов Любенов: III – то място на ученическо първенство по тенис
на маса – областно – 30 % от минималната работна заплата – 102 лв.
15. Християн Иванов Ангелов: II – ро място на ученическо първенство по тенис на
маса – областно – 40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
16. Мерт Себахадин Тасим: II – ро място на ученическо първенство по тенис на
маса- областно – 40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
17. Емил Ивайлов Ганев: II – ро място на ученическо първенство по тенис на масаобластно – 40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
18. Виктория Николаева Стефанова: II – ро място в Републикански турнир по тенис
на маса – гр. Горна Оряховица – 60 % от минималната работна заплата – 204 лв.
19. Мартин Галинов Маринов: III – то място в Национален конкурс „Фолклорна
огърлица”- гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
20. Симона Венциславова Георгиева: I – во място в Национален конкурс
„Фолклорна огърлица”- гр. Котел – 70 % от минималната работна заплата – 238 лв.
21. Симона Миленова Александрова: III – то място в Национален конкурс
„Фолклорна огърлица” – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
22. Блага Руменова Кръстева: III – то място в Национален конкурс „Фолклорна
огърлица”- гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
23. Елиана Димитрова Минчева: II – ро място във фолклорен фестивал „Жива вода”
– 40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
24. Виктория Павлова Ткаченко: III – то място във фолклорен фестивал „Жива
вода” – 30 % от минималната работна заплата – 102 лв.
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25. Росина Любомирова Неделчева: II – ро място във фолклорен фестивал „Жива
вода” – 40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
26. Дуйгу Ялчънова Даудова: II – ро място във фолклорен фестивал „Жива вода” –
40 % от минималната работна заплата – 136 лв.
27. Ренай Енвер Неджми: III – то място във фолклорен фестивал „Жива вода” – 30
% от минималната работна заплата – 102 лв.
28. Траяна Даниелова Николова: I – во място на олимпиада по математика –
общински кръг – 50 % от минималната работна заплата – 170 лв.
29. Невзи Нергюн Ниязиев: II – ро място на областно първенство – 40 % от
минималната работна заплата – 136 лв.
30. Ергин Анатолиев Огнянов: II – ро място на областно първенство – 40 % от
минималната работна заплата – 136 лв.
31. Светломир Станчев Русев: II – ро място на национална купа карате – 60 % от
минималната работна заплата – 204 лв.
32. Симеон Боянов Стойчев - I – во място на международен турнир по карате – 100
% от минималната работна заплата – 340 лв.
Обща сума за еднократни стипендии: 5 916 (пет хиляди деветстотин и
шестнадесет) лева.
II.
Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за
изпълнение решението на Общинския съвет.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 484/09.12.2014 г., относно:
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 година на Професионална
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Докладната е идентична с предходните две, няма ккаво да коментираме. Да
глясуваме.
Разисквания по единадесета точка нямаше.
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21,ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 27,ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 69, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 3,
ал. 2, т. 1 и т. 12 от Правилник № 1 за организация и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна
записка с вх. № 484 от 09.12.2014 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 783
1. Освобождава Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев”
град Две могили, с адрес: град Две могили, община Две могили, област Русе, улица
”Чавдар Войвода” № 1 от заплащане на такса „битови отпадъци”, дължима за 2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме действия по изпълнение
на решението на Общински съвет- Две могили.
Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 476/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в
село Кацелово за раждане на второ дете – Елиф Ахмедова Мехмедова.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на
Ширин Ефраимова Мехмедова. 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 на 100 %.
2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на
г-жа Мехмедова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова
помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева.
Разисквания по дванадесета точка нямаше.
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т.
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 476
от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 784
1. Отпуска на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село Кацелово, община
Две могили, област Русе, на улица „Детелина” № 12 еднократна финансова помощ в
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Елиф Ахмедова
Мехмедова, родена на 16.10.2014 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 477/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова живееща в град
Две могили за раждане на второ дете – Емир Хасанов Раифов.
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 второ дете на
Емне Хасанова Хасанова. 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
г-жа Хасанова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на второ дете в размер на 250 лева.
Разисквания по тринадесета точка нямаше.
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т.
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при
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раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 477
от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 785
1. Отпуска на Емне Хасанова Хасанова, живееща в град Две могили, община Две
могили, област Русе, на улица „Вихрен” № 1 еднократна финансова помощ в размер на
250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Емир Хасанов Раифов, роден на
18.11.2014 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 478/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова живееща в
град Две могили за раждане на трето дете – Димитър Емилов Димитров.
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 трето дете на
Надежда Диянова Йорданова. 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
г-жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на трето дете в размер на 300 лева.
Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
По четиринадесета 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.
1.3, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 478
от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 786
1. Отпуска на Надежда Диянова Йорданова, живееща в град Две могили, община
Две могили, област Русе, на улица „Драва” № 1 еднократна финансова помощ в размер на
300 (триста) лева, за раждане на трето дете – Димитър Емилов Димитров, роден на
31.10.2014 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Петнадесета точка от дневния ред:
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 479/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град
Две могили.
По нея докладва:
1. Соня Неделчаве – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”:
В Общинския съвет е постъпила молбата на Юсеин Ибрямов Юсеинов. В нея той
твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от тежко заболяване, за което
ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град София. Ибрям Юсеинов
Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа на
биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата
на детето отглежда детето си сам, работещ е, но средствата не му достигат, за да си
покриват ежедневните разходи. Тъй като на детето му предстои поредният преглед в град
София, Юсеин Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ.
Комисията разгледа молбата на г-н Юсеинов и излезе със становище тя 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-н
Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева.
Разисквания по петнадесета точка нямаше.
По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 479 от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 787
1. Отпуска на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица
„Изгрев” № 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”.
Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 480/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в село
Баниска, на улица „Александър Стамболийски” № 18.
По нея докладва:
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
В Общинския съвет, на 09.12.2014 г. е постъпила молбата на Бонка Белчева Колева.
В нея тя твърди, че през м. септември е постъпила за лечение в болница, след което и е
извършена оперативна интервенция. След извършената операция е наложително да
продължи лечението си с химиотерапия, но това към този момент не е възможно, тъй като
е с прекъснати здравни осигуровки. Тя и съпругът и са безработни, имат две деца –
ученици. Няма финансова възможност да си заплати здравните осигуровки. Моли ни за
помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена.
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2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на гжа Колева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева.
Разисквания по шестнадесета точка нямаше.
По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 480 от 09.12.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула)
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 788
1. Отпуска на Бонка Белчева Колева, живееща в село Баниска, на ул. „Александър
Стамболийски” № 18 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”.
Седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 481/09.12.2014 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в
село Каран Връбовка, на улица „Света Марина” № 11.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”:
В Общинския съвет, на 03.12.2014 г. е постъпила молбата на Ваня Първанова
Севастакиева. В нея Ваня твърди, че е майка на 5 деца, три от които посещават училище, а
другите две – не. Безработна е и не е подпомагана от никъде, няма трайни доходи.
Липсват им елементарни условия за нормален живот. Децата гладуват. Моли за помощ.
След като разгледахме молбата на г-жа Севастакиева комисията излезе със становище тя
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 гжа Севастакиева и излезе със становище да и се отпусне еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева, заради децата.
Разисквания по седемнадесета точка нямаше.
По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари,
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и
Докладна записка с вх. № 481 от 09.12.2014 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един)
глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие
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РЕШЕНИЕ
№ 789
1. Отпуска на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на
ул. „Света Марина” № 11 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”.
18. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Пламен Лашев – Председателстващ Общински съвет – Две могили:
Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет няма
постъпили писмени питания.
Освен това, ще си позволя да направя предложение Общинския съвет, да приеме
следното решение:
1. Упълномощава Общинския съветник Пламен Петков Лашев да подпише
Протокол № 48/19.12.2014 г. на Общински съвет – Две могили.
2. Упълномощава Общинския съветник Светлозар Милчев Донев за следното:
2.1. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта
подписва всички документи, свързани с дейността ни.
2.2. По спещност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.
2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записан
точка: „Избор на председател на Общинския съвет”.
Пламен Лашев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното
предложение.
Който е съгласен с предложения проект на решение, а именно: 1. Упълномощава
Общинския съветник Пламен Петков Лашев да подпише Протокол № 48/19.12.2014 г. на
Общински съвет – Две могили.
2. Упълномощава Общинския съветник Светлозар Милчев Донев за следното:
2.1. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта
подписва всички документи, свързани с дейността ни.
2.2. По спещност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.
2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записан
точка: „Избор на председател на Общинския съвет”, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се” предложението се приема.
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 и чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 14 (четиринадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 790
1. Упълномощава Общинския съветник Пламен Петков Лашев да подпише
Протокол № 48/19.12.2014 г. на Общински съвет – Две могили.
2. Упълномощава Общинския съветник Светлозар Милчев Донев за следното:
2.1. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта
подписва всички документи, свързани с дейността ни.
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2.2. По спещност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.
2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записан
точка: „Избор на председател на Общинския съвет”.
Пламен Лашев – Председателстващ Общински съвет – Две могили:
Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и осмото (редовно) заседание на
Общинския съвет, обявявам същото за закрито.
Протоколът е изготвен на 23.12.2014 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № .........
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МИ/МИ
Председателстващ Общинския съвет – Две могили:

________________________________(Пламен Лашев)
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