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

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

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 53 
 

Днес, 29 май 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна петдесет и третото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Невена Георгиева – Председателстващ Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Пламен Лашев. 
 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. 

Невена Георгиева – Председателстващ Общинския съвет:  
Уважаеми колеги и гости на нашето заседание, преди да започнем обсъждането по 

дневния ред, бих искала от името на целия Общински съвет да поздравим децата от 
отбора по тенис на маса в Две могили, заели първо място на ученическите игри и се 
класирали за Световните игри в Израел. 

Пожелавам им много здраве, спортни успехи и щедри спонсори! 
 

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

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет 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. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 173/14.04.2015 г., относно: 

Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните 
мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС 
№ 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС №10 - ШКС № 
13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 
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Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 174/14.05.2015 г., относно: 
Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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

4. Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 175/15.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 176/15.05.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 – 2016 г. 

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

6. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 177/15.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
от 01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 179/18.05.2015 г., относно: 

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

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.05.2015 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга животновъдна ферма” в землището на с. Острица на инвеститор клас В.  

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

9. Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 189/19.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за 2014 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен – частна общинска 
собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 
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Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на обособена част от имот – 
частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

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

12. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 199/22.05.2015 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 
и отчет за собствения капитал). 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 182/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова 
Ангелова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров 
Димитров. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 183/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, 
живееща в село Острица на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 185/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 186/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, 
живееща в град Две могили, на улица „В. Войвода” № 1. 

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 187/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, 
живеещ в село Батишница, на улица „Странджа” № 7.. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 188/19.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, 
живеещ в село Чилнов, на улица „Девети септември” № 18. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 195/20.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, 
живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 196/20.05.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, 
живеещ в село Баниска, на улица „Витоша” № 2. 

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

                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

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

Първа точка от дневния ред:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Невена Георгиева – Председателстващ Общинския съвет: 

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. 

 

Невена Георгиева – 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:` 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 173/14.04.2015 г., относно: 

Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните 
мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС 
№ 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС №10 - ШКС № 
13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 

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 докладната записка, която е във връзка с постъпило искане от 
„КАБЕЛНЕТ” ООД, за учредяване право на прокарване и утвърждаване на трасе за 
„Подземна оптична кабелна мрежа, свързващата въздушните мрежи на селищата: 
Батишница; Бъзовец и с. Чилнов; Острица; Баниска; Баниска; с. Кацелово, община Две 
могили”. 

Изграждането на подземната оптична кабелна мрежа има за цел да свърже 
изградените вече въздушни мрежи на населените места в общината в една обща мрежа. За 
нейното изграждане се налага изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план /ПУП - ПП/, за което е нужно нашето предварително съгласие за учредяване на право 
на прокарване и определяне на трасе. От представените два варианта на трасе е видно, че 
икономически и технически Вариант едно е по-изгоден - с 3819 м по-малка дължина от 
Вариант 2. Трасето е с обща дължина 36624 м и преминава през поземлени имоти 
общинска публична собственост в землищата на селата Батишница, Бъзовец, Помен, 
Чилнов, Острица, Баниска, Кацелово и Могилино, съгласно представения заверен от 
Общинска служба по земеделие - Регистър на засегнатите имоти. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 193, ал. 4 и чл. 124а, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, чл. 22, ал. 1, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи и чл. 3, ал. 2, т. 2 и 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. № 173 от 14.04.2015 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 885 
 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 
препоръчва Вариант 1 на трасе за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща 
въздушните мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. 
Чилнов; ШКС № 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС 
№ 10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС№ 18 - ШКС № 19, община Две могили, 
област Русе”. 

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план /ПУП - ПП/ за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на 
селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. 
Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС № 10 - ШКС № 13; с. 
Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 

3. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за „Подземна оптична кабелна 
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мрежа, свързваща въздушните мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - 
с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС 
№ 16; ШКС № 10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, 
община Две могили, област Русе”. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП - ПП за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните 
мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС 
№ 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС № 10 - ШКС № 
13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 174/14.05.2015 г., относно: 
Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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 настоящата докладна записка. С Решение № 124 на Общински 
съвет град Две могили е учредено Общинско еднолично дружество с ограничени 
отговорности „Черни Лом 2008”. Едноличен собственик на капитала на дружеството е 
Община Две могили, която упражнява правата си чрез Общински съвет. Съгласно Наредба 
№ 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Две могили 
върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, 
област Русе, Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски дружества 
с ограничена отговорност по предложение на Кмета на Общината, след провеждане на 
конкурс. С Решение № 446 Общинският съвет е избрал за Управител на Еднолично 
общинско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД Александър Иванов Иванов, с който е 
сключен договор за срок от 3 (три) години. Тъй като договорът изтича на 01.07.2015 
година се налага организирането и провеждането на конкурс за избор на нов Управител на 
Търговското дружество. Становището на комисията е предложението да бъде прието, но 
предлага т. 1.1.4. и т. 1.1.5. да отпаднат, а в т. 1.1.1. да отпадне изискването „магистър по 
икономика, право, инженер” и да остане само „образование – висше”. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията да отпаднат тези точки от 
предложеният проект на решение. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка чл. 22, ал. 

2, чл. 26 ал. 1 т. 9 във връзка с ал. 3 т. 1, чл. 39 и чл. 40 ал. 1  от Наредба № 16 за 

узловията и реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждаснки дружества и за сключванена договори за съвмсестна дейност на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 174 от 14.05.2015 г. с 14 

(четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 886 
  

1. Обявява конкурс за избор на Управител на Търговско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД – град Две могили, както следва: 

1.1. Критерии за избор на кандидат: 
1.1.1. Образование – висше. 
1.1.2. Трудов стаж – не по-малко от 5 години. 
1.1.3. Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3 години. 
1.2. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17.00 часа на 

30.06.2015 г. в деловодството на Община Две могили. 
1.3. Комисията по провеждане на конкурса да е от 5 члена в състав: трима 

Общински съветника, двама служители от Общинска администрация и двама резервни 
членове. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осигури организационното провеждане на 
конкурса. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 175/15.05.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената информация на Кмета на Кметство село Каран 
Върбовка и я приема. В информацията е посочен размерът на делегирания бюджет на 
кметството. Проблем тук е, че Общината не превежда полагащите се средства на 
Кметството своевременно, а с месец закъснение, затова не винаги успяват да се разплатят 
навреме с доставчици и др. Събираемостта на МДТ до момента е около 50 %. Посочени са 
и административните услуги, които се извършват в кметството. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и 

Докладна записка с вх. № 175 от 15.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 887 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Каран Върбовка за периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 176/15.05.2015 г., относно: 

Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 – 2016 г. 
По нея докладва:  
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1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложената ни Програма за развитието на туризма в Община 
Две могили за 2015-2016 г. Във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, кметът на 
общината разработва програма по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след 
одобрението им от консултативния съвет определен със Заповед № 138/10.03.2015 г. на 
кмета на Община Две могили я внася за приемане от общинския съвет. В програмата 
много добре е описана настоящата ситуация, визията на общината, като е приложен и 
снимков материал. Това е една по-различна програма, становището на комисията е тя да 
бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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. 

11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 12, т. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1  за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 176 

от 15.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 888 
  

1. Приема „Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015-2016 
г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да следи за изпълнението на 
„Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015-2016 г.” 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 177/15.05.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
от 01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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 внесената информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово. Информацията е много подробна, описани са всички дейности на кметството. 
Основните проблеми на Кметството са, че не се превеждат редовно планираните средства. 
Друг съществен проблем е мостът, който се намира в началото на селото, както и 
изградените диги към него. Съоръжението е започнало да се руши преди 4 години. Той 
свързва селото с Общинския център, Бяла, Русе и други населени места. Поддържа се от 
Областно пътно управление и неведнъж са писани писма, провеждани са срещи, 
разговори, но за съжаление до настоящия момент решение няма. Становището на 
комисията е информацията да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и 
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Докладна записка с вх. № 177 от 15.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 889 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Кацелово за периода от 01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово за периода от 01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Седма точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 179/18.05.2015 г., относно: 

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

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

Съгласно чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 22 на Общински съвет Две могили терена, 
отреден за гробищен парк трябва да отговаря на следните изисквания:  
 1. Да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници, 
използвани за питейно-битови нужди, плажове и места за къпане.  
 2. Да не крие опасност за свличане или срутване.  
 3. Да не се наводнява при проливни дъждове или топене на снегове.  
 4. Подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0.5 метра под изкопното ниво 
на гробищните места.  

Гробищните паркове следва да бъдат оградени с ограда. В тях се осигурява течаща 
вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията за качество на водата. 
Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното място. Когато 
няма изградена канализационна система, отпадъчните води се изпускат във водоплътни 
изгребни ями, оразмерени съгласно нормите за проектиране на канализационни системи. 
За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се 
организира транспортирането им за последващо третиране.  

С оглед изложеното до тук състоянието на гробищните паркове към настоящия 
момент на територията на община Две могили е следното: 

1. Град Две могили: християнските и мюсюлмански гробищни паркове са оградени 
и водоснабдени с течаща вода за питейно-битови цели. Осигурени са съдове за събиране 
на битови отпадъци, които се извозват редовно. Нямат изградена канализация, но 
отпадъчните води се изпускат във водоплътни изгребни ями. Ритуалната зала в 
християнския гробищен парк се нуждае от основен ремонт. 

2. Село Батишница – състоянието на християнския гробищен парк е добро. Паркът 
е почистен и ограден, но на места оградата е с нарушена цялост. В него има изграден Дом 
на покойника, който се нуждае от ремонт. Мюсюлманският гробищен парк се поддържа в 
добро състояние. Гробищните паркове са водоснабдени. 
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3. Село Баниска – в населеното място има три гробищни парка, които са оградени и 
водоснабдени. Старите християнски гробища са захрастени, като наполовина са 
почистени от нежелана растителност. Новите християнски и мюсюлмански гробища се 
почистват периодично от трева, храсти и саморасли дървета. В новите християнски 
гробища е построен храм на покойника, който не е довършен и измазан, а мюсюлманските 
се нуждаят от разширяване. 

4. Село Бъзовец – в селото има два гробищни парка – християнски и мюсюлмански. 
И двата са оградени. Мюсюлманският гробищен парк е водоснабден, но християнският се 
намира на стръмно и високо място и е невъзможно да бъде прекарана вода, тъй като няма 
налягане. Гробищните паркове периодично и регулярно се окосяват и почистват. 

5. Село Каран Върбовка - гробищните паркове са два – християнски и 
мюсюлмански. Същите са оградени, но на места оградата е с нарушена цялост. Имат 
нужда от почистване от храсти и трева. През настоящата година ще бъде реализиран 
работният проект за водоснабдяване на двата гробищни парка. 

6. Село Кацелово – в селото съществуват три гробищни парка – два християнски и 
един мюсюлмански. Те са оградени, като частично оградната мрежа на стария 
християнски гробищен парк, който не се използва, е изпокъсана. Същите са почистени и 
поддържани. Снабдени са със съдове за отпадъци. Не е реализиран проекта за 
водоснабдяване и ремонта на покрива на ритуалната зала, но през настоящата бюджетна 
година се предвижда изграждането на водопровода и чешмите в тях. 

7. Село Могилино – в селото има два гробищни парка – християнски и 
мюсюлмански. И двата са оградени, но се нуждаят от почистване. Имат поставени съдове 
за събиране на смет. Изградени са чешми и са водоснабдени. Има изкопани водоплътни 
изгребни ями.  

8. Село Острица – в селото са съществуват два християнски гробищни парка, които 
са в съседство. Те са оградени, но новият гробищен парк се нуждае от разширяване. Има 
изграден дом на покойника, който няма прозорци и не е измазан. Гробищата разполагат с 
обредна площадка, табло за некролози, маса и две пейки. Нуждаят се от окосяване, тъй 
като са силно захрастени и затревени. През настоящата година предстои водоснабдяването 
им. 

9. Село Пепелина – в селото има един гробищен парк. Той е снабден със съд за 
събиране на смет и е изградена чешма. Изкопана е изгребна яма. Паркът се нуждае от 
окосяване и почистване от нежелана растителност, както и от укрепване на оградата. 

10. Село Помен – гробищните паркове са два – християнски и мюсюлмански. И 
двата са оградени и снабдени със съдове за изхвърляне на отпадъци. Гробищните паркове 
са окосени и водоснабдени. 

11. Село Чилнов – селото има два гробищни парка – християнски и мюсюлмански. 
Християнският гробищен парк е ограден, има поставени съдове за смет и е водоснабден. 
Нуждае се от почистване от храсти и трева. В парка има изградена и недовършена сграда, 
предвидена за траурни ритуали, която се руши. Мюсюлманският гробищен парк е добре 
почистен, окосен и поддържан. Има поставени съдове за смет. Предстои да бъде 
водоснабден през 2015 г. 

12. Село Широково – разполага с един гробищен парк. Той е ограден. Паркът се 
нуждае от окосяване. Все още не е водоснабден, но предстои в настоящата година да бъде 
реализиран работния проект.  

Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 
В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Христов, трябва да помислите по въпроса за разширяване на гробищните 
паркове. Трябва да се вземат някакви мерки. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Отчетът е доста подробен, аз нямам какво да допълня по него. Искам само да 
обърна внимание на Кмета на Общината да помисли за създаване на алеи между гробовете 
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на покойниците, защото когато има валежи е много трудно хората да достигат до тях. 
Смятам, че това е един много сериозен проблем. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Още преди Великден в християнските гробища бяха изрязани всички дървета и 
храсти, които пречеха на движението, но за съжаление до момента това все още не е 
почистено. Кога тези клони ще бъдат изчистени? 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Въпросът с гробищата е много сериозен и аз подкрепям предложението на г-н 
георгиев за разширяването на гробищните паркове – издал съм заповед, въз основа на 
която е стартирана процедура по изготвянето на документация. 

Предложението на Соня Неделчева – Нечева – помислил съм и имам идея част от 
фракцията от ремонтните дейности на пътищата да се нанесе в междугробищните 
пространства. За ограждането на гробищата ще помислим и ще направим каквото е 
необходимо. 

На въпроса на г-жа Ефтимова за клоните – разполагаме с малко хора, още тогава 
бяха изхвърлени 7-8 ремаркета с клони. Ще направя организация и ще почистим района.  

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 179 от 18.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 890 
  

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.05.2015 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга животновъдна ферма” в землището на с. Острица на инвеститор клас В.  

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, която е във връзка с 
постъпило заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, притежаващи сертификат за 
инвестиция клас „В”, с което ни уведомяват, че във връзка с изпълнението на проект 
„Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна 
производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен 
материал от деликатесни и аквариумни риби /при определени биотехнологични параметри 
за органично производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за 
повишаване имунния статус на рибите” и разширяване дейността на дружеството, желаят 
да закупят имот № 000096 с площ 98.866 дка с начин на трайно ползване „Друга 
животновъдна ферма”по картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. 
Острица. Данъчната оценка на имота е 13 080 лева. Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 
от Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две 
могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В, за имота са извършени 
оценки от двама независими оценители, както следва: Експертната оценка на „Геоид” 
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ООД-Русе е 54 560 лева; Експертната оценка на независим оценител Диана Иванова е 
59 320 лева. 

Комисията излезе със становище да подкрепим предложението, но предлага цената 
при издаване на заповедта и сключване на договора с инвеститора да бъде 80 000 лева. 
Имотът е с висока категория на земята, плодородна е и цената и към момента варира от 
порядъка на от 800 до 1 000 лева на дка. Според нашата комисия предложението е 
резонно. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Не възразявам, съгласен съм с предложението на комисията. Нека цената да бъде 
80 000 лева. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 22а от закона за насърчаване на 

инвестициите, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, чл. 15, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 25 за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за 

издаване на сертификат клас В, 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. № 181 от 18.05.2015 г. с 13 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 891 
  

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 № 49/30.01.2015г. на Общински съвет Две могили, имот № 
000096 (деветдесет и шест) с площ 98.866 дка (деветдесет и осем декара, осемстотин 
шестдесет и шест кв.м.) с начин на трайно ползване „Друга животновъдна ферма”по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. Острица, Община Две 
могили, област Русе, ЕКАТТЕ 54362 при граници и съседи: север -имот № 000135 - на 
„Рибовъдство Острица” ООД, изток - имот № 000136 - на „Рибовъдство Острица” ООД, 
юг - имот № 000099- на „Рибовъдство Острица” ООД, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3726 от 15.05.2015 г. 

2. Да бъде продаден, на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимият имот описан в 
т. 1. 

2.1. При данъчна оценка на имота 13 080 (тринадесет хиляди и осемдесет) лева 
определя сумата 80 000 (осемдесет хиляди) лева при издаване на заповедта и сключване на 
договора с инвеститора. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2 и 2.1. 
 3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 189/19.05.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за 2014 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва: 
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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 предложената ни информация, относно резултатите от 
дейността на Кмета на Кметство село Чилнов и я приема. Проблемите в селото са такива, 
каквито са във всички населени места в Общината. Основният проблем е, че липсват 
финансова средства, поради което не могат да се предприемат никакви действия за 
благоустрояване на селото. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

По 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 Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и 

Докладна записка с вх. № 189 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 892 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов за 2014 г. и проблемите, които стоят пред него.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов за 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска 
собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

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 докладната записка, касаеща отдаване под наем на терен за 
поставяне на преместваемо съоръжение. Докладната записка е във връзка с изтичане на 
договора за отдаване под наем на недвижим имот в град Две могили – терен от 10 кв.м. в 
имот № 20184.1.2863 (зелени площи) срещу сградата на общината за поставяне на 
подвижно съоръжение „Павилион за цветя”. Предложената начална цена при 
порвеждането на търга в размер на 55.00 лева ни удовлетворява, поради което комисията 
излезе със становище предложението да бъде прието. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 19, ал. 

1, чл. 49, чл. 50, т. 4 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. № 190 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 893 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години, имота представляващ: терен от 10 кв.м. за 
поставяне на преместваемо съоръжение (павилион), в „Зелена площ” с идентификатор 
20184.1.2863 съгласно одобрена схема за поставяне одобрена от гл.архитект на Общината. 

1.1. При базисна месечна наемна цена съгласно т. 10 от Тарифата за определяне на 
минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдавасне поднаем на общински 
нежилищни имоти  на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 50.00 лева, 
началната цена при порвеждането на търга да бъде 55.00 лева. 

 1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 
началната тръжна цена. 

1.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 2. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – 
частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание и тази докладна записка, която е идентична с предходната. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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. 1, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 19, ал. 1, 

чл. 49, чл. 50, т. 4 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. № 191 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 894 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години, имота представляващ: обособена част от 
12 кв.м. в „Зелена площ” за поставяне на преместваемо съоръжение, съгласно одобрена 
схема за поставяне от гл.архитект на Общината в имот с идентификатор 20184.1.792, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 3479 от 07.09.2011 г. 

1.1. При базисна месечна наемна цена съгласно т.10 от Тарифата за определяне на 
минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдавасне поднаем на общински 
нежилищни имоти  на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 50.00 лева, 
началната цена при порвеждането на търга да бъде 55.00 лева. 
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1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 
началната тръжна  цена. 

1.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 2. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 199/22.05.2015 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 
и отчет за собствения капитал). 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената 

информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 
и отчет за собствения капитал). Основната дейност на дружеството е сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци; туристическа и рекламна дейност, 
хотелиерство, ресторантьорство с разкриване на мотели; строително-монтажни дейности и 
други. Дружеството е с капитал от 308 000 лева и се представлява от Управителя 
Александър Иванов. 

През 2014 година приходите от дейността на дружеството възлизат на 239 000 лева, 
а разходите са в размер на 244 000 лева. Счетоводната печалба на дружеството възлиза на 
7 000 лева, от които 1 000 лева са внесени за данък печалба. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. Аз искам да кажа само, 
че посоченият план за оздравяване на пещерата и хижата „Орлова чука” е без конкретни 
предложения, а само нахвърлени идеи. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни лом 2008” ЕООД: 

Много е трудно да се правят конкретни предложения без финансов ресурс. 
2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Г-н Иванов, няма Кмет на Кметство от което и да е населено място, който да не е 
споменал в информацията си за изключително лошото състояние на съдовете за отпадъци 
и за безобразното отношение на служителите към техниката, с която работят. 

3. Александър Иванов – Управител на ТД „Черни лом 2008” ЕООД: 

Това безотговорно отношение към съдовете за отпадъци не е на работниците, а на 
нас самите – ние нямаме никаква култура за това какво трябва да се изхвърля в 
контейнерите и какво в действително се изхвърля. Работниците нямат интерес да 
увреждат колелетата на контейнерите, защото за тях самите работата ще стане по-трудна. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да попитам Управителя каква е реалната обстановка на дружеството до 
настоящия момент, тъй като представената информация е към 2014 г.? Какви са 
задълженията към доставчици, за осигуровки и т.н. 

Посочени са приходите единствено от ресторантьорство, не виждам какви са 
приходите от хижата. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз имам предложение Управителят да изготви справка какви задължения има до 
настоящия момент към всички. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Прав е г-н Карамехмедов за предложението, което направи. Аз искам само да кажа, 
че по запора от НАП от Общината са изплатени 53 377 лева към 26.05.2015 г. Трябва 
всички да знаете, че все още не е решен проблемът с Частният съдебен изпълнител – от 
16.06.2015 г. до 16.07.2015 г. има обявен оглед, така че всички, които желаят могат да 
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посетят хижата и да се явяват на търговете. До 16.06.2015 г. Черни лом на 100 % трябва да 
изчисти задълженията си към фирмата, която е запорирала имуществото. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 199 от 22.05.2015 г. 

с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” 

и 1 (един) глас „Негласувал”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 895 
  

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 
Две могили за 2014 година. 

2. Приема Годишния финансов отчет за 2014 година (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на ТД „Черни Лом 
2008” ЕООД град Две могили ЕИК 200223749, като задължава управителя Александър 
Иванов Иванов да подаде същия в Агенцията по вписванията в град Русе. 

Приложение:  

1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 2014 
година. 

2. Годишен финансов отчет за 2014 година (баланс, отчет за приходи и разходи, 
отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 182/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров Димитров. 

По нея докладва: 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Цветелина Станиславова Ангелова. Всички необходими документи съгласно изискванията 
на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Ангелова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 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. № 182 

от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 896 
  

1. Отпуска на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Любен Каравелов” № 4 еднократна финансова 
помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Матей 
Владимиров Димитров, роден на 25.04.2015 г. 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 183/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в 
село Острица на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

По нея докладва:  

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

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

г-жа Тодорова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 183 

от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 897 
  

1. Отпуска на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в село Острица, община Две 
могили, област Русе, на улица „Георги Димитров” № 18 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Иво Тодоров Станчев, роден на 
09.04.2015 г., тъй като бащата на детето – Тодор Йорданов Тодоров е с постоянен адрес в 
село Басарбово, област Русе. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров. 

По нея докладва:  
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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 
Таня Наскова Атанасова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Атанасова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 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. № 184 

от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 898 
  

1. Отпуска на Таня Наскова Атанасова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Райна Княгиня” № 13 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Владимир Миленов 
Красимиров, роден на 21.04.2015 г. 

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

   

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 185/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Айсел Ъклин Махмудова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Махмудова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната 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 във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 185 

от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 899 
  

1. Отпуска на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в село Чилнов, община Две 
могили, област Русе, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 17 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов, роден на 
15.03.2015 г. 

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

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 186/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в 
град Две могили, на улица „В. Войвода” № 1. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Северина Маринова Ангелова, в която 
тя твърди, че е болна от бронхопневмония и няма средства, за да постъпи в болница за 
лечение. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата и и излезе със становище тя да не бъде уважена. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 186 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 900 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „В. Войвода” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 187/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село 
Батишница, на улица „Странджа” № 7.. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в 
село Батишница, в която той твърди, че през м. септември 2014 г. му е отстранен единият 
бъбрек, а сега има проблеми и с другия. Има и възпаления на дебелото черво. Нуждае се 
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от ежемесечно лечение, а няма никакви доходи. Безработен е и има син, който страда от 
епилепсия и аутизъм, за който също са нужни средства. Становището на комисията е 
молбата да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 187 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 901 
  

1. Отпуска на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село Батишница, на улица 
„Странджа” № 7 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”. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 188/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в 
село Чилнов, на улица „Девети септември” № 18. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Северин Ростиславов Ивановски, 

живеещ в село Чилнов, в която той твърди, че е изпаднал в тежко здравословно състояние. 
Безработен е и няма никакви странични доходи, разчита единствено на майка си, която е 
пенсионерка. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 188 от 19.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 902 
  

1. Отпуска на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в село Чилнов, на улица 
„Девети септември” № 18 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”. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 195/20.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща 
в село Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – 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 
Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова. Всички необходими документи съгласно изискванията 
на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Мюмюнова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 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. № 195 от 

20.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 903 
  

1. Отпуска на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село Баниска, община 
Две могили, област Русе, на улица „Баниски лом” № 98 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов 
Нуртенов, роден на 07.04.2015 г. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 196/20.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Витоша” № 2. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
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В Общинския съвет е постъпила молбата на Генчо Александров Генов, живеещ в 
село Баниска, в която той твърди, че се нуждае от средства за закупуване на лекарства, тъй 
като е постъпвал два пъти в болница през м. март и м. април. Няма никакви доходи. 
Становището на комикията е молбата да бъде уважена. 

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

г-н Генов излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 196 от 20.05.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против”, 1 (един) глас „Въздържали се” и 1 (един) „Негласувал”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 904 
  

1. Отпуска на Генчо Александров Генов, живеещ в село Баниска, на улица 
„Витоша” № 2 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”. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Невена Георгиева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, ще си позволя по тази точка да направя предложение Общинския съвет, да 
приеме следното решение: 

1. Упълномощава Общинския съветник Невена Георгиева да подпише Протокол № 
53/29.05.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Стефка Райкова Пенчева за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец юни 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. 
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Няма. 
 

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

21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 905 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Невена Георгиева да подпише Протокол № 
53/29.05.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Стефка Райкова Пенчева за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец юни 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”. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Невена Георгиева – Председателстващ Общински съвет – Две могили:  Поради 
изчерпване дневния ред на петдесет и третото (редовно) заседание на Общинския съвет, 
обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на .....06.2015 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:  

 

 

 

     ______________________________(Невена Георгиева) 


