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

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

Екз. № 3 

П Р О Т О К О Л 
№ 52 

 

Днес, 30 април 2015 година, в 10.00 часа, в сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” 
село Баниска, започна петдесет и второто редовно заседание на VІ– тия Общински съвет – 
Две могили. 

Същото бе открито от Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ 
Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Радослав Радев. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, Яна Кънчева – мл. Експерт в Областна администрация, 
служители от общинска администрация, кметове на кметства от Община Две могили, 
граждани. 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет:  
Уважаеми колеги и гости на нашето заседание, преди да започнем обсъждането по 

дневния ред, ви моля да отдадем заслужена почит към един от стожерите на училищната и 
читалищна дейност в село Баниска – учителят Димитър Досев. Днес село Баниска се 
прощава с него, но той ще остане в спомените на десетки поколения преминали през 
класната му стая, със знания и моралните ценности, които им предаде. Нека му отдадем 
почит с едноминутно мълчание. 

 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 
дневен ред на настоящото редовно заседание. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
 

Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-жо Председателстваща, аз искам да си оттегля Докладна записка с вх. № 

154/22.04.2015 г., относно: Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД., записана 
под т. 30 от дневния ред и Докладна записка с вх. № 146/20.04.2015 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв. 
34 по регулационния план на град Две могили, тъй като от там минава проектен път, 
който ще се използва при изпълнението на проекта за водния цикъл на Общината. 

 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет:  
Който е съгласен с предложението от дневния ред на настоящото редовно 

заседание да отпаднат за разглеждане, както следва: Докладна записка с вх. № 
154/22.04.2015 г., относно: Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД и 
Докладна записка с вх. № 146/20.04.2015 г., относно: Обособяване на самостоятелен 
урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв. 34 по регулационния план на 
град Две могили, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 



 

 2

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 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. Отчет – анализ с вх. № 78/26.02.2015 г. за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член 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. № 110/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – 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. № 112/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 113/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 114/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 
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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”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 118/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 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”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

14. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 127/01.04.2015 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 133/07.04.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Две могили. 

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

16. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 135/09.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 
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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”. 

17. Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 137/15.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 
периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 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”. 

18. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 138/15.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 140/16.04.2015 г., относно: 
Информация 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 за първото тримесечие на 2015 година. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/17.04.2015 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 
000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 063014, ПИ 063015 и ПИ 
063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, 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”. 

21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/20.04.2015 г., относно: 
Продажба на „друг вид нива” – частна общинска собственост в гр. Две могили.  

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

22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 145/20.04.2015 г., относно: 
Допълнително споразумение към договор за наем. 

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

23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 147/20.04.2015 г., относно: 
Приемане на „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и 
информационното осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014-2020 г.” 

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

24. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 148/21.04.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца 
и възрастни за 2014 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

25. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 149/21.04.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2014 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”. 

26. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 150/21.04.2015 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 г. в Община Две могили. 

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”. 

27. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска и с. Бъзовец. 
Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

28. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 152/22.04.2015 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 г. 

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

29. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 156/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Рабие Нуриева Юсеинова. 

Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

30. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 157/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Лютфиджан Хюсеин Раиф. 

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

31. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 158/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, 
живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

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

32. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 159/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, 
живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 132. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

33. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 160/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, 
живееща в град Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 27. 

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

34. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
35. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред:` 
Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
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Калеги, по тази точка от дневния ред давам думата на Председателя на Комисията 
за избор на Председател на Общинския съвет – Стефка Райкова. 

1. Стефка Райкова – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 
Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници, 
Господин Кмете,   
Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. 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. 
3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”: 
Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател 

на Общинския съвет. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Стоян гецов – Общински съветник от Групата на ПП „АБВ”: 
Групата на ПП „АБВ” също няма да прави предложение за избор на Председател на 

Общинския съвет. 
 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, след като няма направени предложения за избор на Председател на 

Общинския съвет, предлагам да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред. 
 

Втора точка от дневния ред:` 
Отчет – анализ с вх. № 78/26.02.2015 г. за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 
По него докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа подробно отчета за състоянието на престъпността на територията на 
РУ „Полиция” град Две могили на свое заседание. Отчетът е много подробен, от него се 
вижда, че през последната година в района на Общината престъпленията са намалели. 
Това е много голям успех за районното управление. Отдаваме това на добрата работа на 
служителите в Районното управление. Процентът на разкриваемост на престъпленията е 
нараснал с 15 %, не са извършени особено тежки престъпления. Добрият анализ за 
намалелия брой на извършените престъпления се дължи основно на два фактора: 

Първо – след като г-н Енев зае поста той успя да наблегне и да мотивира личния 
състав на РУ, като наблегна на превантивната дейност. 

Второ – има много добра комуникация с ръководството на Общината, Директорите 
на училища, детски градини, Кооперации, Кметове на Кметства, Кметски наместници и 
жители на Общината, от което добро взаимодействие резултатите са видни. 

Разбира се има и доста проблеми – това са намалелия състав, обслужват се 24 
населени места; мобилността, с която разполага РУ е недостатъчна – само два автомобила. 
С толкова малко автомобили е много трудно да се работи. Всички знаете, че бяхме 
предоставили за ползване на РУ автомобили, собственост на Общината, но със заповед на 
МВР тези автомобили бяха върнати. Нека сега с новия Министър да се предприемат 
действия, за да можем отново да предоставим автомобили на РУ, за да могат хората 
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спокойно да си вършат работата. В селата Баниска, могилино и Помен се охраняват от 
един районен инспектор, който обикаля със собствен автомобил и трите населени места 
ежедневно. Това са повече от 30 км на ден, представете си колко км изминава за 1 месец – 
това е крайно несправедливо. 

Пожелавам на работещите в РУ „Полиция” град Две могили, отчетът, който ще ни 
предоставят следващата година да бъде с още по-добри показатели, престъпленията да 
бъдат намалели още повече. 

Тук е мястото да поздравим началника на РУ „Полиция” град Две могили. 
Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да изразя своята благодарност към екипната работа на служителите в РУ 

„Полиция” град Две могили. Преди време бяхме поставили въпроса за Широково, след 
което веднага се направи график и това село се обслужва вече много често. Пожелавам и 
занапред да има такава стикованост между институциите и РУ. 

2. Мирослав Енев – Началник на РУ „Полиция” град Две могили: 
Благодаря на всички общински съветници, че приеха отчета и за добрите думи 

казани за служителите на РУ. Уверявам ви, че и занапред ще продължим съвместната си 
работа с общинското ръководство и с Кметовете по населени места. 

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 
№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Отчет – анализ с вх. № 78 от 26.02.2015 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 852 

 

1. Приема за сведение Отчет – анализ за състоянието на престъпността и 
опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – 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 представеният доклад на НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий - 1919” град Две могили. Читалището е регистрирано по Закона за народните 
читалища. Въведени са нови информационни технологии с работата по проект „Глобални 
библиотеки”, като читалището разполага с безплатен интернет. Много подробно са 
описани реализираните тематични и информационни инициативи с цел привличане на 
читатели и поддържането на интереса им. Посочен е културния календар, по който 
читалището активно е работило през изтеклата година. Ремонтът на Чителището е 
завършен. Мнението на комисията е докладът да бъде подкрепен. 
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В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Боряна Фучеджиева – Главен специалист „Култура, духовни дейности и 

вероизповедания” в общинска администрация: 
Аз искам само да кажа, че официалното откриване на ремонтираното читалище ще 

бъде на 22.05.2015 г. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 109 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 853   

1. Приема Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 110/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 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”: 

Представен ни е много подробен и стегнат отчет със всичките извършени 
мероприятия, който завършва с финансова част. Становището на комисията е докладът да 
бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във 
връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 
110 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 854   

1. Приема Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 
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Приложение: Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

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

Това е читалището с най-дълга история. Имат си читалищно настоятелство и 
независимо от демографския срив там също се развива добра дейност. Дейностите са 
подробно изброени, проблемът тук е, че читалището няма собствени приходи. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

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

6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във 
връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 
111 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 855   

1. Приема Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 112/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – 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 разгледа на свое заседание и доклада за дейността на 
НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец. Дейността на читалището в село Бъзовец е много 
разнообразна, както на всички останали читалища. Читалището винаги е било средище за 
задоволяване потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 
културния живот, социалната и образователната дейност на населението. Приоритетите на 
читалището са били развитие на библиотечната дейност, художествено-творческа дейност 
и културно-образователна дейност. Към читалището има създадени пет творчески 
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колектива – Група за популярни песни и шлагери „Бъзовска искра”; Група за модерни 
танци „Веселите бъзовчета”; детска лазарска група; мъжка коледарска група и Ромска 
група „Циганско сърце”.  Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз си направих труда от всички отчети на читалищата да извадя данни за 

собствените приходи на всяко едно от читалищата и ще ви ги зачета. 
Читалището в град Две могили разполага с 3 316 лева собствени приходи; 

Читалището в Батишница – с 5 755 лева; Широково – 1 800 лева; Острица – 1 362 лева; 
Чилнов – 2 333 лева. Читалищата в Бъзовец, Каран Върбовка, Могилино, Баниска и Помен 
не разполагат с никакви собствени средства, а разпределението на бюджета е едно и също 
за всички. В Чителащите в Бъзовец от бюджет 6 430 лева, като се махне фонд работна 
заплата остават 1 000 лева, като се платят разходите за ток, вода и т.н. остават 540 лева 
годишно или 45 лева месечно. Какво може да направи едно читалище с 45 лева на месец? 
Нека гласуваме по още 500 лева да се отпуснат за тези читалища. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Въпросът с читалищата е много сериозен, обсъждаме го не за първи път. Някои 

читалища имат земи и получават рента. Читалищата изцяло се финансират от държавата. 
За различните мероприятия, които извършва всяко едно читалище общината влага 
допълнителен ресурс. Лесно е да се каже да даем на читалищата по още 500 лева, но 
откъде да ги вземем тези пари. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз предлагам тези пари да се вземат от заплатата на председателското място, което 

до края на мандата ни ще остане свободно. Счетоводството да изготвят докладна записка 
за следващото заседание на Общинския съвет за промяна на бюджета. 

4. Стоян Гецов – Общински съвеетник: 
Аз предлагам да намерим начин и да оземлим всички читалища, които нямат 

земеделска земя и така да се реши проблимът, а не да се чудим всяка година от къде да 
вземем пари, че да им дадем. 

5. Боряна Фучеджиева – Боряна Фучеджиева – Главен специалист „Култура, 
духовни дейности и вероизповедания” в общинска администрация: 

Предложението на г-н Гецов е най-рационално. Само 4 читалища нямат собствени 
земи, а мероприятията така или иначе се финансират от Общината. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Този разговор го водим вече две години. Трябва да се прецени работата на всяко 

едно читалище и съобразно неговата натовареност да се дофинансира. 
7. Боряна Фучеджиева – Боряна Фучеджиева – Главен специалист „Култура, 

духовни дейности и вероизповедания” в общинска администрация: 
От тази година има нови указания за разпределяне на субсидията на читалищата и 

това ще става точно по този начин. 
8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Предложението на колегата Симеонов е най- правилно. Нека се подготви докладна 

записка за промяна на бюджета. 
След приключване на разискванията по по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 112 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 856   
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1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Седма точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 113/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

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

Всички читалища, които са на територията на общината са подали подобни 
доклади. 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 всички доклади. 
Дейността на читалището е сравнително добра, финансовото състояние също е на ниво. 
Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

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

т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във 
връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 
113 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 857   

1. Приема Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 114/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 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 разгледа на свое заседание и доклада за дейността на 
НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска. Читалището работи много добре, като подробно 
са описани мероприятията, има и финансов отчет. Това е най-голямото читалище на 
територията на Общината в населено място, където има и детска градина и основно 
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училище и посещаемостта е много добра. Материалната база на читалището е в много 
лошо състояние, наложително е да се извърши ремонт, нека се вземат мерки. Освен това 
миналата година бяхме гласували 5 000 лева да се отпуснат на читалището в Баниска, а са 
преведени само 200 лева. Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам Кмета, има ли готовност Общината да кандидатства с проект 

за ремонт на Читалището в Баниска? 
2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Коментирате неща, които не са верни. Всяко едно читалище трябва да си 

кандидатства само с проект за ремонт на сградния фонд, няма как общината да 
кандидатства от тяхно име. Читалището в Бъзовец си направиха проект и ние само им 
помогнахме да кандидатстват и да спечелят. Никое друго читалище не е изявило желание 
да кандидатства с проект. Не е само читалището в Баниска в такова състояние, а всички 
читалища в общината. Пак казвам – инициативата трябва да излезе от читалището, а не от 
общинската администрация, ние само можем да помогнем. Това, че читалището в Баниска 
не е получило пари за юбилея миналата година не е вярно – има 520 лева за 
дофинансиране на това читалище. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Преди време говорихме всички читалища да ги направим частна-общинска 

собственост, за да може общината да кандидатства с проекти за ремонт на сградите. 
4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Там където Общината няма съфинансиране няма какво да коментираме. 

Читалището в Две могили кандидатства с проект от 2012 г. и чак 2015 г. проекта 
приключи. Сега се надяваме Бъзовец да приключат до края на годината, за да могат и 
други читалища да кандидатстват когато се отворят програмите. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 114 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 858   

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/17.03.2014 г., относно: 

Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”: 
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Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа и доклада на НЧ „Христо Ботев – 1927” село 
Широково и излезе със становище той да бъде приет. Това е едно малко село с много 
богата дейност. Тук се празнува деня на „Завряния зет”, има група за автентичен фолклор. 
Информацията е малко лаконична, но комисията 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 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във 
връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 
115 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 859   

1. Приема Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 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”: 

Както при другите читалища, така и тук се отчита цялата дейност на читалището в 
селото. Това читалище е едно от най-старите на територията на Общината. Към 
читалището има певческа група, направени са някои ремонти. За съжаление 
финансирането на Културния календар не бе добре съобразено с нуждите на различните 
читалища. Контролът тези гласувани средства дали са дадени или не не е направен от нас, 
а трябва. Становището на комисията е докладът да бъде приет.  

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

т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за Народните Читалища във 
връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 
116 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 860   
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1. Приема Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”: 

Както на всички останали читалища, така и дейността на читалището в село Каран 
Върбовка е доста разнообразна. За съжаление това е едно от най-бедните читалища на 
територията на Общината, не е закупена нито една нова книга от доста години насам. 
Сградата е в много лошо състояние. Защо се оеднаквяват субсидиите на читалищата, 
които имат собствени приходи и на тези, които не разполагат с такива? Становището на 
комисията е докладът да бъде приет. 

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

ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от Закона за 
Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и 
Докладна записка с вх. № 117 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 861   

1. Приема Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 118/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 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”: 

Докладът на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово е доста изчерпателен, като 
тук не е представена финансова част. Становището на комисията е той да бъде приет. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
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1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Всички читалища говорят, че не разполагат с финансови средства, а аз лично нито 

веднъж не чух някой от тях да е поискал помощ от спонсори. Нека има по-голяма 
активност. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 118 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 862   

1. Приема Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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

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

Докладът на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов беше разгледан обстойно на 
заседание на комисията. Информацията е много подробна, активно се работи за издигане 
на културното ниво в селото. Читалището разполага с три компютъра, телевизор, много 
подробно е представен финансовия отчет. Към библиотеката има създадена творческа 
група „Чилновски баби”, която има участия в различни общински мероприятия. Като 
проблем е посочено лошото осветление на киносалона. Становището на комисията е 
докладът да бъде приет. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Микерям Адям – Общински съветник: 
Миналата година бяхме взели решение за освежителен ремонт на читалните в 

читалищата в някои от населените места. Това не беше направено, затова моля, тази 
година това да се случи. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 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, чл. 26а, ал. 5 от 
Закона за Народните Читалища във връзка с Решение № 776 по Протокол № 
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 119 от 17.03.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 863 
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1. Приема Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

Приложение: Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 127/01.04.2015 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 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”: 

Община Две могили е единствената Общена в цялата област, която има действащ 
Обществен посредник вече 7-ма година. В своя отчет Общественият посредник е 
представил своята работа в три основни направления: 

1. Съдействие на гражданите по индивидуални писмени, устни и по електронен път 
подадени жалби, сигнали, препоръки, констатации и предложения; 

2.  Участие на гражданите в управленските процеси на Община Две могили;  
3. Взаимодействие с институциите и обратна връзка в управленския процес ;на 

Община Две могили; 
В отчета са направени констатации и препоръки. Становището на комисията е 

отчетът да бъде приет. 
В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Благодаря на Общинския съвет, на Кмета на Общината за проявеното разбиране. 

Ако не срещах разбиране във ваше лица, дейността ми нямаше да бъде толкова добра. 
През последната година аз се превърнах основно в консултант, което ми доставя огромно 
удоволствие. Много ми е приятно да контактувам с хората и да им помагам. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Председателстваща Общинския съвет: 
Много подробно разгледах отчета на г-н Борисов. На много от подаваните сигнали 

той е успял да отговори. Мисля, че е тук мястото да кажа на всички граждани, че нашите 
заседания са открити и който желае може да заповяда да изкаже своите мнения и 
предложения. 

След приключване на разискванията 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 и Докладна записка с 
вх. № 127 от 01.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 864 

 

1. Приема за сведение Отчет за дейността на обществения посредник при Община 
Две могили за периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 133/07.04.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, ако 
заповед за премахване на незаконен строеж не се изпълни доброволно в определения в нея 
срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския 
съвет. Това правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов 
нормативен акт, който да урежда условията и реда за принудително изпълнение на влезли в 
сила заповеди на Кмета на Община Две могили за премахване на незаконни строежи или 
части от тях от служителите за контрол по строителството на Общината. В изпълнение на 
чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ е необходимо приемане на подзаконова уредба, която да съответства 
на закона, както и съобразяване на: ясна и точна регламентация на реда, по който ще се 
извършва принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Две могили; 
определяне на реда, по който ще се извършва принудително изпълнение на  разпореждания 
за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или 
отделни видове строителни работи; регламентиране на реда, по който Общината ще събира 
вземанията си от направените разходи по премахването. 

Становището на комисията е наредбата да бъде приета, но аз искам да изложа 
лично мнение, че ние имаме Наредба № 9, която е приета на основание чл. 196 от ЗУТ. В 
двете наредби има много общи неща и би било добре да се помисли не можем ли да ги 
слеем в една. 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 

глава по глава. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Ред и начин за премахване на незаконните 
строежи, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Ред за вземания по направените разходи, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията, 
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 80 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 
28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 133 
от 07.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 865 

 

1. Приема Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване 
на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Две могили, 
която влиза в сила от 01.05.2015 год. 

Приложение: Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община 
Две могили. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Георги Малев с вх. № 135/09.04.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

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 информацията за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец 
и я приема. Към момента в селото живеят 927 човека. Събираемостта на МДТ е на ниво. 
Снабдяването с хляб и хранителни продукти в селото се извършва от 5 магазина. На 
територията на селото има 4 питейни заведения. По програмата за заетост в кметството 
работи един човек на 4 часа. Реализирани са проектите по мярка 321 и 322 – подменен е 
уличния водопровод на ул. „Георги Димитров”; извършено е цялосто преасфалтиране и 
полагане на нови бордюри от кръстовището към село Баниска до горния край на село 
Бъзовец; изграден е парк с детска площадка. Пътят за мюсюлманските гробища е застелен 
с фрокция , добита при рязането на асфалта, построена е чешма на мюсюлманските 
гробища. Селото разполага с 90 броя контейнери тип „Бобър” и тук е най-големия 
проблем – 80 % от колелата на контейнерите са негодни и има доста, които са пробити. 
Спечелен е проект по мярка 322 за ремонт на читалището в селото. Проектът за 
прочистване и продълбочаване на коритото на р. Бъзовска, за който е кандидатствано все 
още няма никакво развитие, при което при наводнението на 24.07.2014 г. на 6 броя от 
мостовете основите са подкопани, а един е отнесен от водата. Реализирането на проекта не 
търпи повече отлагане, защото последствията от едно ново наводнение ще струват много 
повече, отколкото самия проект. Чешмата на мюсюлманските гробища е нова, а вече се е 
наклонила. Искам да попитам Кмета на Общината не би ли трябвало изпълнителят на 
проекта да си я оправи? 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз мисля, че за този мандат село Бъзовец е първенец по вкарване на инвестиции в 

селото. Толкова средства са вложени в селото, колкото няма дори в един град. 
2. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 
Най-големият ни проблем в момента е проблемът с контейнерите – 80 % от тях са 

изкривени, някои продънени и негодни за употреба. Проблемът с постовете също е много 
важен и в най-кратки срокове трябва да го разрешим. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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За чешмата на мюсюлманските гробища сега получавам информация и още другата 
седмица ще разговарям с изпълнителя да си я поправи. 

Проектът за прочистване на коритото на р. Бъзовска стои все още в министерството 
по бедствия и аварии. Аз лично съм разговарял с Областния управител на Област Русе за 
този проблем и той сериозно пое ангажимент да помогне с каквото може. 

За колелетата на контейнерите смятам, че ще най-правилно да възложим на външна 
фирма да ги поправи, защото явно „Черни лом” няма да може. 
 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, във връзка с Решение 
№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г.  и Докладна записка с вх. № 135 от 09.04.2015 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 866 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 137/15.04.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 
периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание информацията за дейността на Кмета на Кметство село 
Батишница. В селото към настоящия момент живеят около 550 души. Кметството 
разполага с делегиран бюджет на стойност 57 158 лева. За 2014 г. са събрани 75 % от 
данък недвижим имот и такса битови отпадъци. От месец февруари е стартирало 
събирането на местните данъци за 2015 г. и до момента са събрани 39 %. В селото има 
изградена само водоснабдителна мрежа /канализация липсва/, която се стопанисва от ВиК 
- Русе. Поради това, че е изградена с етернитови тръби постоянно се появяват аварии, 
които се отстраняват от ВиК.  Пътната настилка на 30 % от улиците е за основен ремонт. 
А останалите се  нуждаят само от козметичен ремонт. По програмата за заетост към 
момента в кметството работят двама човека на 4 часа. Битовите отпадъци се събират в 85 
броя контейнери. От тях 5 броя периодично се нуждаят от ремонт и 8 броя за подмяна. 
Повредите са в следствие на неправилното манипулиране на гражданите и действието на 
работниците при товаро-разтоварните дейности. Обслужването на съдовете става два пъти 
месечно. Графиците се спазват с изключение за месеците, когато климатичните условия 
не позволяват това.  Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Проблемите в Батишница са такива, каквито са в повечето населени места в 

общината. Контейнерите вече започнахме сами да си ги ремонтираме, но има такива, 
които не подлежат на ремонт. Основен проблем в кметството, е че по програмата за 
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заетост работят само двама човека на 4 часа, които са крайно недостатъчни, за да се 
обслужва цялото село. Имаме нужда от работна ръка. 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г.  и Докладна записка с вх. № 137 от 15.04.2015 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 867   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Батишница за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Батишница за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 138/15.04.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – 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 информацията на Кметство село Баниска. През отчетния 
период в Кметството са функционирали читалище “Н.Й.Вапцаров”, ЦДГ “Първи юни”, 
ОУ “ Христо Ботев”, спортна база, клуб на пенсионера, здравна служба с аптека, три 
гробищни парка, ППК ”Баниски лом”, ЕФ “Комтрейд”, три хранителни магазина, трима 
земеделски производители. Населението в кметството е 1 300 човека с етническа 
принадлежност – българи 24 %, турци 9 %, роми 67 %.  Персоналът на кметството е  
кмет, ст. спец. финанси, ст. спец. ГРАО, социален работник, шофьор и полицай. В 
кметството още 2011 година беше формулирана конкретна цел, произтичаща от 
спецификата на работата и нуждите на населението. От конкретната цел произтекоха 
следните задачи: подобряване хигиената; благоустройствени и комунални мероприятия; 
подобряване и възстановяване на околната среда. През отчетния период по тези точки се 
извършиха следните мероприятия: почистване и възстановяване на отводнителни канавки;  
почистване от треви и храсти улици, тротоари и паркове; неколкократно почистване на 
тревните площи в паркове, детска градина, училище, здравна служба и стадион. През 2012 
година се изчистиха добре входните и изодните артерии на селото, но поради липса на 
работници  те отново са обрасли с високи треви и храсти. По мярка 322 ”Обновяване и 
развитие на населените маста” за периода 2007-2013” реконструкция на уличната мрежа 
са отремонтирани ул. „Баниски лом” – 800 метра, ул. ”Пролет” – 100 метра и ул. „Ангел 
Кънчев” – 200 метра. Сградата на ЦДГ се нуждае от саниране, детският парк има 
необходимост от нови уреди и съоръжения, ОУ “Христо Ботев” има необходимост от 
саниране , читалище „Н. Й .Вапцаров-1914” се нуждае от ремонт, тук се намира и клубът 
на пенсионера, който  има нужда от козметичен ремонт и закупуване на столове. В 
работата си кметството активно си взаимодейства с ППК ”Баниски лом”, ЕТ ”Комтрейд”,  
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земеделски производители, основно училище, детска градина и църковно настоятелство. 
Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
В информацията е посочено, че на 07.04.2015 г. се изхвърляха контейнерите, 

направи се поредна обиколка след камиона и се установи, че 20 контейнера не са 
изхвърляни или от 110 контейнера са обслужени 80 контейнера. Искам да попитам Кмета 
на Общината когато се фактурира работата на Черни Лом дали се фактурира на база 
извършена работа? Сигурен съм, че този проблем не е само в това населено място, а във 
всички. Този контрол трябва да се извършва ежемесечно от всички кметства. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Симеонов е напълно прав. Издал съм Заповед когато почистващият камион  

минава да уведомява кмета на населеното място в колко часът е започнал 
сметосъбирането и в колко е приключил. Плащането на Черни Лом става на реално 
изхвърлени контейнери. Такава тетрадка е направена и за храсторезите, които сега ще 
започнат почистването на гробищните паркове. 

3. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 
Описала съм много подробно всички в информацията си. Поречието на р. Баниски 

лом трябва да се почисти от институциите, за което съм писала писма до областния 
управител. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, тъй като сред нас присъстват жители на село Баниска, които имат въпроси 

към Кмета на Общината предлагам да гласуваме да им дадем думата.  
Който е съгласен с моето предложение, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против.  
Въздържал се. 
Няма. 
В такъв случай давам думата на г-н Събев. 
5. Г-н Събев – жител на село Баниска: 
Аз искам да попитам за толкова време какво направи общината за нашето село. 

Това село е най-изоставеното село, една здрава улица няма тук. Защо при направата на 
проекта ул. „Баниски лом” е изнесена със 100 м. Там където минават само животните от 
селото. Заданието на проекта не е направено правилно и сега тази улица няма кого да 
обслужва. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Защо ОУ не си е подменило дограмата на сградата? Вече трети месец дограмата 

стои, осигурили сме и допълнителен финансов ресурс, но никой от училищното 
ръководство не поема ангажимента да си въведе сградата в ред.  

ЦДГ – спечелен е проект по ПУДООС, ще бъдат подменени уредите на детската 
площадка. 

Ул. „Баниски лом” – има неточност от страна на г-н Великов за това откъде е 
трябвало да започне и къде да завърши ремонта на улицата. Проектът е завършен и 
отчетен и ако улицата е изместена със 100 м нямаше да ни признаят разходите. Има 
изготвени протоколи на проверяващите от Фонд „Земеделие”. Заданието на проекта е 
направено в предходния мандат, а ние само го изпълнихме. 

7. Велико Великов – Общински съветник: 
В населеното място има поне 20 човека, които ще докажат от къде започнахме 

замерването с г-н Маринов. Това е грешка на техника, който е правил проекта и ако беше 
забелязано навреме ние можехме да спрем проекта. 

8. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Г-н Сълев, не мога да се съглася с Вашата забележка, че нито общината, нито 

общинския съвет не е направил нищо за Вашето село. Преди 4 месеца 4-та и 5-та комисия 
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идвахме на посещение и тогава решихме да се отпуснат средства за ремонт на покрива на 
здравната служба. 

9. Г-н Събев – жител на село Баниска: 
Фактите говорят, уважаеми дами и господа. Не чух обещание от кмета на 

общината, че ще поправи допуснатата грешка. 
10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
С г-н Радев уточнихме материала, с който ще се направи ремонта на здравната 

служба, но поради обилните валежи досега не можехме да предприемем нищо. 
За улиците – не е само вашето село с дупки по улиците. Всички населени места в 

общината са в такова състояние. Проблема със 100 м ще го оправим, но не можете да 
кажете, че във вашето село нищо не е направено, защото тук все пак бе спечелен проект, а 
какво да кажат селата Кацелово и Каран Върбовка, където наистина нищо не е направено? 

11. Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
Село Баниска винаги е било в полезрението на общинските съветници. При всяко 

приемане на бюджет ние, общинските съветници сме се борили за отпускане на 
допълнителни средства за селото, поради което селото наистина е с най-голям бюджет. 

ППК „Баниски лом” предприе ремонт на здравната служба, защото беше много 
важно това да се случи. За ремонта на покрива не получихме необходимия отговор тогава, 
затова си позволихме с промяната на бюджета в първото шестмесечие на годината да се 
отпуснат 1 000 лева. Това решение не е изпълнено все още. 

Бяхме взели решение и за дупките – да се отпуснат 800 лева за отремонтиране, и 
това не е изпълнено. 

За училището – няма как общината да отдели средства за ремонт на сградата тъй 
като става въпрос за 250 хил. лева, но в ЦДГ не е достатъчно финансирането на фона на 
това, което се случва в градината в Две могили. 

При започване на ремонта на ул. „Баниски лом” неколкократно сигнализирахме, че 
се допуска грешка. Тогава дори хората бяха готови да излязат на протест. Никой нищо не 
предприе. 

12. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Говорим едни и същи неща. Проектът си има начална и крайна точка и не може да 

бъде променян в хода на самото строителство.  
Към 30.04.2015 г. село Баниска е получило 94 % от дофинансирането, така че не ме 

упреквайте, че не обръщаме внимание на селото. 
13. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Проектът е правен от проектанти и проектантите са тези, които са допуснали 

грешка, никой няма вина. Единственото, което може сега да се направи е Кметът да 
намери необходимите средства да асфолтира тази отсечка. 

Аз искам да кажа, че с помощта на ПП „ГЕРБ” Църковното настоятелство и 
Кметството кандидатсваха към министерството на вероизповеданията за текущи ремонти.   
ЦДГ „Първи юни” кандидаства по проект ПУДООС. И по двата проекта са одобрени. 
 За момента в село Баниска основен проблем остана единствено училището, но там 
става въпрос за много пари, така че не говорете, че не обръщаме внимание на вашето село. 

14. Татяна Василева – Общински съветник: 
Г-н симеонов, много Ви моля нека не споменаваме ПП, намираме се на заседание на 
общинския съвет все пак. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г.  и Докладна записка с вх. № 138 от 15.04.2015 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 868   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска за периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска за периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 140/16.04.2015 г., относно: 

Информация 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 за първото тримесечие на 2015 година. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Промените са извършени през месец март и са следните: 
Съгласно изискванията на чл. 41 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. в бюджета на 
Община Две могили разходите за СБКО във всички дейности бяха планирани в параграф 
10-91 от Единната бюджетна класификация за 2015 г. Начинът на изразходването на тези 
средства се решава на общо събрание на работниците и служителите и се налага корекция 
на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни кредити. Средствата за СБКО се 
получават от работниците и служителите във вид на възнаграждение и ще се отчитат в 
параграф 02-05 и съответните параграфи за дължимите осигурителни вноски. В дейност 
„Общинска администрация” допълваме разходите в § 40-00 „Стипендии” с 96 лв. за 
сметка на § 10-11 Храна , в дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност» 
намаляваме §10-62 «Застраховка» и увеличаваме § 19-01 с 67 лв. за закупена винетка,  в 
дейност „Целодневни детски градини” увеличаваме с 5 лв. разходите за лихви от 
просрочени плащания за сметка на § 10-16 „Вода, горива, енергия”. През 2014 година са 
били извършени почиствания на гробищните паркове с храсторези от фирма „Черни лом” 
и фактурирани през 2015 година, както следва: с. Батишница – 961 лв., с. Баниска – 1495 
лв., с. Бъзовец – 1068 лв., с. Чилнов – 961 лв., с. Кацелово – 587 лв, с. Каран Върбовка – 
2670 лв., с. Острица – 267 лв. и с. Пепелина – 534 лв. Тези дейности е следвало да бъдат 
предвидени по бюджетите на кметствата, както и ново почистване на гробищата през тази 
година, но не са подадени като заявка от кметовете за Бюджет 2015. Това налага да се 
използва част от заделения Резерв за непредвидени разходи, а именно 8 543 лв.  Освен 
това от Резерва се използват 1 410 лв. в дейност „Общински съвет” за закупени офис-
мебели. Извършените промени за първото тримесечие на 2015 г.са представени и в 
табличен вид. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
По деветнадесета 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. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 
ал. 4 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. 
№ 140 от 16.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 869   

1. Приема за сведение Информация 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 за първото 
тримесечие на 2015 година. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/17.04.2015 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 
000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 063014, ПИ 063015 и ПИ 
063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, 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”: 

Постъпило е искане от „Рибовъдство Острица” ООД за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация, План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти № № 000169, 000170 и 000136, План за 
регулация на поземлени имоти № № 063014, 063015 и 063163, местност „Гюргево”, 
землище на с. Острица, община Две могили, област Русе. От представените техническо 
задание за ПУП, съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, скица-
предложение и обяснителна записка е видно, че целта на подробния устройствен план е 
включване на територията на поземлени имоти № № 000169, 000170, 000136, 063014, 
063015 и 063163 в строителните граници на с. Острица, съгласно чл. 38 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Поземлени имоти № № 000169, 
ПИ 000170 и ПИ 000136 са собственост на „Рибовъдство Острица” ООД, а поземлени 
имоти № № 063014 и 063015 са собственост на „Бул фиш” ООД. За имотите има одобрен 
застроителен план, чийто параметри няма да се променят с настоящата разработка. 
Поземлен имот № 063163 с НТП „Скала” е собственост на Община Две могили. Поради 
липса на нормален транспортен достъп до визираните имоти и с цел бъдещите 
инвестиционни намерения е необходимо изработването на план за улична регулация с 
основание чл. 16 от ЗУТ, като се предвиди улица. Предвижда се да се изработи и план за 
регулация, който предвижда обособяването на три нови квартала с общо осем 
урегулирани поземлени имота. Становището на комисията е предложението да бъде 
прието. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
По двадесета 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, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 141 от 17.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 870   

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 000169, ПИ 000170 
и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 063014, ПИ 063015 и ПИ 063163, местност 
„Гюргево”, землище на с. Острица, община Две могили, област Русе.  
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2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване  на 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ на ПИ 000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 
063014, ПИ 063015 и ПИ 063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, община 
Две могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП - ПУР, ПРЗ на ПИ 000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, ПР на ПИ 
063014, ПИ 063015 и ПИ 063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, община 
Две могили, област Русе. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/20.04.2015 г., относно: 

Продажба на „друг вид нива” – частна общинска собственост в гр. Две могили.  
По нея докладва:  
1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3697 от 06.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Друг 
вид нива” с площ 1 907 кв.м. В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за 
закупуването му се налага да вземем решение за продажба на същия. Данъчната оценка на 
имота е 322.40 лева, пазарната оценка е в размер на 1 737 лева, Кметът на Общината ни 
предлага имотът да бъде продаден на цена от 2 000 лева. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието, но имотът да бъде продаден на цена от 2 500 лева. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията, нека цената да е 2 500 лева. 
След приключване на разискванията по двадесет и първа 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. 35, ал. 1, чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, и 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, 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. № 144 от 20.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 871   

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 2015 година, приета с 
Решение № 791 по Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили:имота 
представляващ „Друг вид нива” с площ 1907 кв.м. (хиляда деветстотин и седем кв.м.) 
представляващо 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 гр. 
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 06.03.2014г. 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 322.40 (триста двадесет и два лева и 
четирдесет стотинки), и пазарна оценка на имота в размер на 1 737 ( хиляда седемстотин 
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тридесет и седем) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.  

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

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

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

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 145/20.04.2015 г., относно: 

Допълнително споразумение към договор за наем. 
По нея докладва:  
1. Татяна Василева – 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 и счита че е по-редно иматът да 
се отдаде под наем, чрез провеждането на публично – оповестен конкурс и предлага 
следният проект на решение: 

1. Да бъде отдадена под наем за срок от 5 (пет) години функционално обособена 
част с площ 42 кв.м., представляваща „Помещение за извършване на дейности от 
финансов характер” в общинска сграда  с административен адрес гр. Две могили, бул. 
„България” № 84, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

2. Началната месечна наемна цена при провеждане на конкурса да бъде 1 100 лева, 
като в наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия, вода, 
телефон, топлоенергия и др. 

3. Специфични условия  на конкурса:  
-До участие в конкурса се допускат всички юридически лица регистрирани по 

Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции и 
притежават лиценз за извършване на банкова дейност; 

-Отдавания имот да се използва по предназначение „Банков офис” с цел 
иосигуряване на комплексно обслужване на физически и юридически лица  

-Да се постави и да се поддържа банкомат 
-Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 

предназначението му; 
- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на 

имота за извършването на банкова дейност са за сметка на наемателя.  
 4. Критерии  за оценяване: 
 К1 – разкриване на нови работни места 

- До 1 работно място – 10 точки 
- До 2 работни места –20 точки 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 10 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 20 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 30 точки; 

 К3– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението и размер на 
инвестиции- 30 точки. 
 Комплексна оценка: 

КО = К1+ К2 + К3 
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КО=100 е максималният брой точки, който може да получи една оферта 
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет. 
5. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, 
ал. 1, чл. 49, чл. 50, т. 3 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 № 145 от 20.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 872   

1. Да бъде отдадена под наем за срок от 5 (пет) години функционално обособена 
част с площ 42 кв.м., представляваща „Помещение за извършване на дейности от 
финансов характер” в общинска сграда  с административен адрес гр. Две могили, бул. 
„България” № 84, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

2. Началната месечна наемна цена при провеждане на конкурса да бъде 1 100 лева, 
като в наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия, вода, 
телефон, топлоенергия и др. 

3. Специфични условия  на конкурса:  
-До участие в конкурса се допускат всички юридически лица регистрирани по 

Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции и 
притежават лиценз за извършване на банкова дейност; 

-Отдавания имот да се използва по предназначение „Банков офис” с цел 
иосигуряване на комплексно обслужване на физически и юридически лица  

-Да се постави и да се поддържа банкомат 
-Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 

предназначението му; 
- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на 

имота за извършването на банкова дейност са за сметка на наемателя.  
 4. Критерии  за оценяване: 
 К1 – разкриване на нови работни места 

- До 1 работно място – 10 точки 
- До 2 работни места –20 точки 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 10 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 20 точки; 
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 30 точки; 

 К3– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението и размер на 
инвестиции- 30 точки. 
 Комплексна оценка: 

КО = К1+ К2 + К3  
КО=100 е максималният брой точки, който може да получи една оферта 
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет. 
5. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
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Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 147/20.04.2015 г., относно: 

Приемане на „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и 
информационното осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014-2020 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”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената Система за наблюдение и оценка на 
ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Общинския план за развитие 
на Община Две могили за периода 2014-2020 г. Тя се внася във връзка с чл. 78, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Съгласно него за постигане 
на целите на наблюдение се изгражда система за наблюдение, която отговаря на 
специфичните условия и организация за изпълнение на съответните документи за 
стратегическо планиране на регионалното развитие. Становището на комисията е 
докладната записка да бъде приета. 

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

21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 78, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие, 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 № 147 от 20.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 873   

1. Приема „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и 
информационното осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014-2020 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да следи за изпълнението на 
Системата за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и информационното 
осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 
г. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 148/21.04.2015 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца 
и възрастни за 2014 г. 

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

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

отчета за изпълнение на Стратегията за развитието на социалните услуги на територията 
на Общината. В него се съдържа информация за ЦНСТ, ЦОП, проектите, по които работи 
Общината. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация и Докладна записка № 148 от 21.04.2015 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 874   

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални 
услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2014г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 
социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2014 г. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 149/21.04.2015 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2014 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”: 

С наше Решение № 625 е приета Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. 
Програмата е разработена в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за 
детето 2008 - 2018 г., която дава рамката на държавната политика за детето, 
конкретизирана в годишната Национална програма за закрила на детето, в която се 
регламентират конкретните задължения на всички държавни институции, ангажирани в 
изпълнението на дейностите и осигуряващи спазване на правата на децата в Република 
България. Разработeна е в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на детето и Закона за закрила на детето, определя приоритетните направления и 
действия за подобряване благосъстоянието на децата за период от десет години. 
Реализирането на политиката за закрила на детето на общинско ниво се осъществява, чрез 
изпълнението на Общинска програма за закрила на детето, която се изготвя всяка година и 
е стратегически документ, който определя приоритетните направления и потребности на 
различните целеви групи деца и техните семейства. 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 отчета и излезе със становище той да бъде приет. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация и Докладна записка № 149 от 21.04.2015 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 875   

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2014 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2014 година. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 150/21.04.2015 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 г. в Община Две могили. 
По нея докладва:  
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1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Общинската програма документира волята и готовността на институциите в 
Община Две могили за повишаване качеството на живот на децата. Настоящата Общинска 
програма за закрила на детето в Община Две могили за 2015 г. е разработена въз основа на 
Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008- 2018 
г., Стратегия за развитие на  социалните услуги на Община Две могили и принципите в 
Закона за закрила на детето. Една такава програма е много важна за нашата община, 
очакват се положителни резултати. Становището на комисията е програмата да бъде 
приета. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Правилник № 1 за прилагане на Закона за 
закрила на детето, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комиси и взаимодействието му с Общинската 
администраци и Докладна записка № 150 от 21.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 876   

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 год. В Община Две 
могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето г-жа Кремена Любенова да предприеме необходимите действия за 
изпълниние решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2015 год. в Община Две 
могили. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска и с. Бъзовец. 

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

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

дейности” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. На предходното 
заседание на Общинския съвет, имотите, които са предложени сега да бъдат отдадени под 
аренда бяха изключени от списъка с имоти, които ни бяха предложени тогава. Много 
съжалявам, че докладната записка касае именно село Баниска. Този проблем е от години 
насам. Това са земи по чл. 19, които собствениците не са могли навреме да си ги узаконят 
и са станали общинска собственост. Става въпрос за около 220 дка земи, които по някакъв 
начин общината трябва да се разпорежда с тях. По всяка вероятност тази докладна записка 
няма да се приеме, защото не се дава възможност на местното население да работи тези 
земи. Приходите, които ще се реализират при евентуалното отдаване под аренда на тези 
имоти са предвидени в бюджета за 2015 г. и те не са никак малко. За тези три години като 
Общински съвет нищо не сме бутнали от село Баниска – нито сме извършвали сеч, нито 
продажби, нито аренда, нищо. Селото е най-голямото и с най-голям бюджет. Не бива да 
забравяте, че след всяка реализирана продажба 30 % от сумата се превежда в кметството. 
Трябва да помислим дали има някакъв вариант по съдебен ред да бъдат върнати на тези 
хора земите по чл. 19. Нека те да си ги работят, има много безимотни и безработни жители 
от общината. Становището на комисията е докладната записка да не бъде приета. 
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В разискванията по двадесет и седма точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
На предходното заседание взехме решение тези имоти да не се отдават под аренда. 

За имота в село бъзовец мога да каже, че има становище от Кмета на селото, че не желае 
този имот да се отдава под аренда, но има проявен интерес от местни хора, които искат да 
го наемат и да го работят. Нека следващият месец се внесе докладна записка само с този 
имот. 

2. Велико Великов – Общински съветник: 
Аз съм против тази докладна записка, защото са пренебрегнати жителите на 

община Две могили. Преди години когато беше земеразделянето този имот в Баниска 
беше изключен от плана и стана „лозе”. Още тогава можеха да се узаконят тези лозя. В 
Баниска има около 700 човека, които са безимотни и тези имоти можем да ги дадем на 
тези хора да си ги работят, по този начин ще намалим и кражбите. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
В Баниска има много маломерни имоти, които могат да се продава. Не е вярно, че 

нищо не сме „бутнали” в селото. Що се отнася до сечта – отхвърлихме сечта на една 
единствена гора. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Нямаме нищо против, ние защитаваме село баниска, но втората си част от 

задълженията си не се я изпълнили. Няма нито едно постъпило заявление от жител на село 
Баниска. Нека се направят списъци и да видим дали ще има желаещи за оземляване. 

След приключване на разискванията по двадесет и 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. 8, ал. 4, чл. 14, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в 
земеделието, чл. 49 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за 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 № 151 от 21.04.2015 г. с 1 (един) глас „За”, 14 (четиринадесет) гласа 
„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 877   

1. Не приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 г., 
относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на 
земеделска земя, стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска и с. 
Бъзовец. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 152/22.04.2015 г., относно: Върнато 

за ново разглеждане наше Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 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”: 

На 09.04.2015 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-413/08.04.2015 
г. на Областен управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше 
Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 г. 

Със същото, ние дадохме съгласието си: 
1. За учредяване на възмездно право на ползване на Милен Събчев Петров от село 

Бъзовец, община Две могили, улица ”Георги Димитров” № 54 за устройване на постоянен 
пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху следния имот 
публична общинска собственост: Имот № 000235 (двеста тридесет и пет) по Картата на 
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възстановената собственост на село Баниска, местност „Люляк дол”, с начин на трайно 
ползване „Пасище мера”, Х категория, целият с площ от 3.584 дка (три декара петстотин 
осемдесет и пет кв.м), по Акт за общинска собственост № 2268/25.02.2010г. на Кмета на 
Община Две могили, при граници и съседи : имот № 000236, Пасище мера на Община Две 
могили, имот № 000231, Полски път на Община Две могили, имот № 000230, Пасище 
мера на Община Две могили, имот № 000229, Път ІV клас на Община Две могили, имот № 
000232, Полски път на Община Две могили.  
 2. Определя цена за учредяване право на ползване за пчелин за период от 9 (девет) 
години по имота, съгласно изготвени лицензирани експертни оценки.от „Геоид” ООД-
гр.Русе, както следва: за имот № 000235 в землището на село Баниска – 620 (шестстотин и 
двадесет) лева или 68.89 (шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки) годишно. 
 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

Областният управител на област Русе счита, че взетото решение е 
незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е нарушил 
императивните разпоредби на чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост. Посочил е, че съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
пчеларството, пчелни семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, 
собственост на общините. Устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 
държавата или общините могат да учредяват право на ползване. Нормата на чл. 12 от 
същия, казва че за учредяване право на ползване върху земеделски земи за устройване на 
постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за 
общинската собственост. Разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от ЗОС се прилага по отношение на 
придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество, освен ако в 
специален закон не е уредено друго. Чл. 3, ал. 1 от ЗОС разпределя общинската 
собственост на публична и частна. Нормата на чл. 39 от ЗОС не предвижда учредяване на 
право на ползване върху имот – публична общинска собственост, а само на имот частна – 
общинска собственост. Учредяването на ограничени вещни права върху обекти – 
публична общинска собственост се извършва при условия и по ред определени в ЗОС. 

Предвид това, връща решението ни за ново обсъждане. 
Съгласно разпоредбата на закона сме длъжни да преразгледаме решението си в 14 – 

дневен срок. Комисията разгледа докладната записка и предлага на Общинския съвет да 
отменим взетото от нас решение. 

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

45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-
00-413/08.04.2015 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка № 
152 от 22.04.2015 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 878   

1. Отменя Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 156/22.04.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Рабие Нуриева Юсеинова. 

По нея докладва:  
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1. Стоян Гецов – Секретар 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 
Алиме Раамиева Моллова. 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 Моллова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 156 
от 22.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 879   

1. Отпуска на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Тимок” № 7 еднократна финансова помощ в размер на 250 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Рабие Нуриева Юсеинова, родена на 
23.03.2015 г. 

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

 

Тридесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 157/22.04.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Лютфиджан Хюсеин Раиф. 

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 
Кадрие Лютфиева Юсеин. 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 Юсеин и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 
По тридесета 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 
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администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 
1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 157 от 
22.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 880 

  

1. Отпуска на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 63 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Лютфиджан Хюсеин 
Раиф, роден на 27.01.2015 г. 

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

 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 158/22.04.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в 
град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Нора Валериева Атанасова, живееща в 

град Две могили, в която тя твърди, че е майка на Северин Юлиянов Христов, който е 
болен от детска церебрална парализа. До момента са му извършени множество оперативни 
интервенции. Детето се нуждае от закупуване на детска инвалидна количка, за да се 
придвижва. Кандидатствали са в Дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на 
средства за закупуване на количката, но средствата, които те ще отпуснат са крайно 
недостатъчни. Майката е по майчинство, а бащата на детето работи като негов личен 
асистент, тъй като е със 100 % степен на увреждане с чужда помощ. Живеят с родителите 
на съпруга и. Молят ни да им отпуснем еднократна финансова помощ за да могат да 
закупят инвалидната количка, която е кройно необходима за детето. Становището на 
комисията е молбята да бъде уважена. 

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

жа Атанасова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 
По тридесет 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. № 158 от 22.04.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 881 
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1. Отпуска на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили, на улица 
„Радецки” № 14 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”. 

   

Тридесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 159/22.04.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 132. 

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

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в 

село Бъзовец. В нея той твърди, че е ученик последна година в ПГСС „К.А.Тимирязев” – 
град Две могили. Живее заедно с родителите си в село Бъзовец и са в изключително тежко 
финансово затруднение. Становището на комисията е молбята да бъде уважена. 

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

Ангелов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 159 от 22.04.2015 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 882 

  

1. Отпуска на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 132 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”. 

 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 160/22.04.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, живееща 
в град Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 27. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молба за отпускане на еднократна финансова 

помощ. Становището на комисията е молбята да бъде уважена. 
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2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбята 

въпросната молба и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника 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. № 160 от 22.04.2015 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържали се” и 1 (един) „Негласувал”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 883 

  

1. Отпуска на Йорданка Николаева Алексиева, живееща в град Две могили, на 
улица „Тодор Каблешков” № 27 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 
лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 
Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, ще си позволя по тази точка да направя предложение Общинския съвет, да 

приеме следното решение: 
1. Упълномощава Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева да подпише 

Протокол № 52/30.04.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 
2. Упълномощава Общинския съветник Невена Димитрова Георгиева за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец май 2015 година, провеждането на следващото 

редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, свързани с 
дейността ни. 

2.2. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  
2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 
съвет”. 

Вие, имате ли други предложения за изменение или допълнение на предложеното 
проекто-решение? 

Няма. 
Който е съгласен в предложения проект за решение, моля да гласува с вдигане на 

ръка? 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

По тридесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 884 

 

1. Упълномощава Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева да подпише 
Протокол № 52/30.04.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Невена Димитрова Георгиева за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец май 2015 година, провеждането на следващото 

редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, свързани с 
дейността ни. 

2.2. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  
2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 
съвет”. 

 

Тридесет и пета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Преди няколко заседания на Общинския съвет, взехме решение да се помисли за 

предоставянето на фургон за живеене на Райко Маринов от село Пепелина. Направено ли 
е нещо по въпроса? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Общината не разполага с фургон, говорил съм с „Бедствия и аварии” да ни 

предоставят за ползване фургон, но за съжаление те също нямат. Обмисляме варианта да 
направем лек ремонт на къщата на г-н Маринов от материалите, които ще останат от 
ремонта на читалището. 

 

Соня Неделчева – Нечева – Председателстващ Общински съвет – Две могили: 
 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и второто (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 05.05.2015 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:  
 
 
 

     ______________________(Соня Неделчева – Нечева) 


