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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 

№ 54 
 

Днес, 26 юни 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна петдесет и четвъртото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Стефка Райкова – Председателстващ Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Христина Ефтимова. 
 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. 

Стефка Райкова – Председателстващ Общинския съвет:  
 

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

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет 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. Доклад от Николай Христов с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две 
могили 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 206/04.06.2015 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - Изменение план за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 
по плана на с. Кацелово и ПИ 000463 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на 
с. Кацелово,  община Две могили, област Русе. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/10.06.2015 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили и 
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ОУ ”Христо Ботев” – село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

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. № 210/11.06.2015 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  по 
приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес”, специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и 
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване”. 

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

6. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в „Център 
за обществена подкрепа” – град Две могили за 2014 г. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/12.06.2015 г., относно: 
Приемане на промени по бюджета на Община Две могили за 2015 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 216/15.06.2015 г., относно: 

Удължаване на срока на Договор за управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили № 121 от 13.08.2012 г. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 217/16.06.2015 г., относно: 

Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г. 
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/16.06.2015 г., относно: 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/16.06.2015 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/16.06.2015 г., относно: 

Продажба на дворно място в село Пепелина. 
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/16.06.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе. 
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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”. 

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 223/17.06.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 85. 

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. № 226/18.06.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, 
живееща в село Чилнов за раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов. 

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

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

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

Първа точка от дневния ред:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Стефка Райкова – Председателстващ Общинския съвет: 

Калеги, по тази точка от дневния ред давам думата на Велико Великов – Член на 
Комисията за избор на Председател на Общинския съвет. 

1. Велико Великов – Член 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. 

 

Стефка райкова – 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:` 

Доклад от Николай Христов с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
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състоянието на общинския дълг за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две 
могили. 

По него първо докладва:  

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Отчетът на бюджета на общината за 2014 г. бе публично обсъден, където са 
присъствали граждани от общината. Всичко, което е трябвало да се коментира, и което не 
е било ясно се е коментирало тогава. За съжаление на публичното обсъждане не са 
присъствали много общински съветници. В тази връзка аз ще направя съвсем кратък 
анализ на отчета на бюджета за 2014 г. 

Изпълнението на бюджета е на 100 и над 100 %. 
Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 2 835 950 лева в т.ч.: 

обща субсидия по параграф §3111 – 2533959 лева; целеви трансфери §3118 – 2000 лева, по 
параграф 3128 “Трансфери” – 223737 лева, §61-01 „Получени трансфери” – 83577 лева, 
като за избори за членове на Европейски парламент и парламентарни избори – 34217 лева 
и от МОН – 49360 лева, § 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на 
заетост” са постъпили средства в размер на 81876 лева. 

По приходен параграф 88-00 „Средства на разпореждане” е отчетен резултата от 
получени средства и извършените разходи по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” в училищата /минус/ – 7302 лева. 

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности  са 
/минус/ - 90839 лева, като в приходен параграф 9507 “Налични средства в лева по сметки” 
са отчетени /минус/ - 207025 лв. и преходен остатък от предходната година – 116186 лв 

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности за 2013 година и 
за 2014 година е  както следва: 

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 
Постъпили Ръст спрямо 

предходната година 
31.12.2012 г. 

Постъпили Ръст спрямо 
предходната година 
31.12.2013 г 

2 769 779 109 % 2 835 950 102 % 
Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 3141955 лева, като 

постъпленията от имуществени данъци е в размер на 500122 лв, или 100,3% т.ч.: данък 
върху недвижимите имоти – 121324 лв – 102,8% изпълнение, данък върху превозните 
средства – 162673 или 95,7% годишно изпълнение, данък при придобиване на имущество 
по дарения и възмезден начин – 208401 лева, 102,7% изпълнение, туристическия данък 
също е преизпълнен. 

Изпълнението на неданъчните приходи в размер на 1085732 лева е 79% от 
годишния бюджет т.ч.: приходи и доходи от собственост – 197712 лева – 43% изпълнение. 
Приходи от продажби на услуги и продукция /нетен/ параграф са постъпили – 12251 лева 
с изпълнение 111%, приходи от наеми на имущество – 31298 лева – 104% изпълнение.  

С най-голямо неизпълнение са приходите от наеми на земя – 36%, като с 
наемателите на мери и пасища са заведени съдебни искове за неиздължен наем от минали 
години.   

Постъпилите приходи от общински такси са 633648 лева с 104% изпълнение. 
В самата група “общински такси” с най- голям дял е такса битови отпадъци - 382118 лева 
с 107% изпълнение, такса ползване на детски градини – 59776 лева със 100% изпълнение, 
детски ясли – 6769 лева със 103% изпълнение, такси за домашен социален патронаж – 
83864 лева със 100% изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и 
тържища – 4940 лева със 101% изпълнение, такса технически услуги – 12286 лева с 97% 
изпълнение, такса административни услуги – 34668 лева със 102% изпълнение, такса 
гробни места – 6811 лева със 105% изпълнение, и други общински такси – 42410 лева, със 
101% изпълнение. Преизпълнението тук се дължи на подобрената организация за 
събиране на таксите за вход в пещера „Орлова чука”. 
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Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 180720 лева, със 107% 
изпълнение: приходи от продажба на земя – 74579 лева с изпълнение 120%, приходи от 
продажба на сгради – 78178 лева. Получени са приходи от концесии в размер на 6673 
лева. 

Получени са помощи и дарения – 1110 лева, приходи от лихви от забавени 
плащания– 41039 лева.  

Постъпила е изравнителна субсидия 566000 лева: в т.ч. субсидия за зимно 
снегопочистване І и ІІ транш – 45000 лева и средства за борба с комарите – 9110 лева 

По приходен параграф 61-00 “Трансфери” са постъпили – 1226747 лева : в т.ч. 6101 
“Получени трансфери” са отчетени – 1386805 лв от Обществена трапезария – 17075 лева и 
зимно снегопочистване и поддържане  на третокласна пътна мрежа – 6573 лева, от 
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция – 1363157 лева. По параграф 6102 „Предоставени 
трансфери” – 160058 лева по проект „Красива България”, общинско съфинансиране. 

 По параграф 6200 „Трансфери между бюджетни сметки и средства от Европейския 
съюз” са постъпили /минус/ - 1370594 лева, като по § 62-01 са от Разплащателна агенция в 
бюджета на общината по мярка 321 и 322 – 5777294 лева, по параграф 62-02 отчетени 
непризнати разходи по проекти /минус/ - 7437 лева: Оперативна програма 
Административен капацитет – 6423 лева, проект „Помощ в дома – 893 лева и проект 
„Личен асистент”-121 лев и възстановени трансфери от ДФ”Земеделие” – Разплащателна 
агенция /минус/ - 4709471 лева в Сметки за средства от Европейския съюз”. Също така 
възстановени от общината неправилно преведените средства към Разплащателна агенция 
– 2430979 лева, като с тези средства се завишават оборотите по параграф 6202 в бюджета 
и са отчетени 7147888 лева.  

Постъпили са от  ПУДООС по §6400 „трансфери от държавни предприятия” 
средства по бюджетите на кметствата Чилнов и Помен за изграждане на детски площадки 
в размер на 14581 лева. 

По приходен параграф 7600 “Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки 
и сметки за средства от Европейския съюз” са отчетени 3527 лева, по ОПРЧР – /минус/ 
17571 лева, РА /минус/ - 21232 лева и по ОПАК – 42330 лева.  

Възстановяването на безлихвеният заем от ПУДООС е отчетен в параграф 7800 в 
размер на /минус/ - 10312 лв по погасителен план. 

Погасен е безлихвения заем на общинска фирма „Черни лом-2008” ЕООД в размер 
на 40000 лева по параграф 7200. 

Общината е получила и отчела па параграф 8300 „Заеми от други институции” от 
Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници дългосрочен заем за 
финансовото участие в проект „Красива България” – 116740 лева.  

По приходен параграф 88-03 „Средства на разпореждане” е отчетен остатъка по 
Оперативна програма „Коменски”  и „Еразъм” в целодневните детски градини – 7974 
лева.  

В приходен параграф 93-36 “Друго финансиране” са отчетени средства /минус/– 
83498 лева,  преведени средства на РИОСВ по чл. 60, ал.2 и 64, ал.1 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Наличността на бюджетни средства в местните дейности са /минус/ 581 183 лв, от 
преходен остатък от 2013 г. /плюс/- 15 042 лева, наличност по банкова сметка /минус/ – 
596 225, като от тях 554 272 лева са преведени от Министерството на финансите за 
Публична инвестиционна програма и 20 747 лева са целеви средства за капиталови 
разходи за ремонт на тротоари.. 

Постъпили данъчни и неданъчни приходи за местни дейности за 2013 г. и 2014 г. са 
както следва: 

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 
Постъпили данъчни 
и неданъчни приходи 

Ръст спрямо 
предходната година 
31.12.2012 г. 1 470 180 

Постъпили 
данъчни и 
неданъчни 

Ръст спрямо 
предходната година 
31.12.2013 г. 
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приходи 
1 476 174 

 
100.4 % 1 578 678 107 % 

 Резултатите от постъпилите данъчни и неданъчни приходи се дължат на 
подобряване организацията на работа за тяхното доброволно и принудително събиране. 

Имаме много добра събираемост на данъците и единственото, което няма добро 
изпълнение това са наемите от земя, които са на 36 % изпълнение, като с наемателите на 
мери и пасища са заведени съдебни искове за неиздължен наем от минали години. 

Състоянието на просрочените вземания към 31.12.2014 г. в държавни дейности са в 
размер на 31 139 лева, основно от горива и съдебни обезщетения и разноски, а в местни 
дейности са 275 719 лева или общо – 306 858 лева. Просрочените за дължения на 
Общината към 31.12.2015 г. са в размер на 324 804 лева. Реално на книга имаме почти 
20 000 лева в плюс на просрочените задължения. Водят се съдебни дела и до тяхното 
окончателно приключване тези вземания не могат да бъдат отписани. 

Капиталовата програма е изпълнена доколкото може, няма да ви запитам подробно 
какво е направено. 

В общи линии мога да кажа, че остава голям проблемът с неизплатения дълг от ТД 
„Черни лом” в размер на 58 000 лева, заемите към фонд ЕЕ към края на годината са в 
размер на 116 740 лева. 

Това е, което мога да ви кажа съвсем накратко, ако имате други въпроси ще ви 
отговоря. 

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание доклада за 

изпълнението на бюджета за 2014 година и излезе със становище той да бъде приет. 
Наистина, че в момента сме следата на 2015 година, а ние приемаме отчет за 
изпълнението на бюджета за 2014 г., но това не зависи от нас, такова е законодателството 
и такива са изискванията. 

Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – той спомена, че като неизпълнение 
отчита 36 % приходите от наем на земя. Наемателите на мерите и пасищата са завели 
съдебни искове за неизплатени задължения от наемите на мерите за минали години. Може 
ли Кметът на Общината да ни даде по-подробна информация на нас съветниците и 
гражданите на Общината до къде са стигнали тези искове и какво е очакваното развитие 
на делата – Общината ще си получи ли тези наеми или не. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Комисията по „Конфликт на интереси” също разгледа доклада за изпълнението на 
бюджета за 2014 г. на свое заседание. Аз искам да отбележа няколко неща: 

На първо място – на общественото обсъждане на отчета на бюджета присъстваха 
трима общински съветници от групата на ПП ДПС, един не присъства по уважителни 
причини. 

Относно приходите на общината от наем на земя, наистина тези 36 % са проблем, 
но вижте какви са приходите от продажба на земеделски земи – 102 %. 

Според мен беше редно да се направи раздел за сегашното състояние на бюджета 
на общината, какъв е общинския дълг към този момент, какви са неразплатените разходи. 
Ще помоля Кмета на Общината за следващото заседание да ни представи такава справка. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

До приключване на съдебните дела аз не мога да коментирам нищо. Не съм 
присъствал на заседанията и не мога да кажа в каква посока ще се развият делата. Аз 
лично очаквам Общината да си получи парите. 

Относно състоянието на общинския дълг до момента – той няма да нарастне 
повече, отколкото е в момента, тъй като нямаме намерение да теглим нови заеми. 
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За просрочените задължения – м. август ще ви дам информация какви са и към кого 
са. Така или иначе просрочените задължения винаги се изчистват в края на всяко 
тримесечие и тогава се възстановява сумата. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

По отношение на делата, които се водят за наемите на мерите и пасищата аз искам 
да кажа няколко думи: 

Делата са публични и всеки, който желае може да присъства на тях. 
Делата за мерите и пасищата в село Помен и Баниска към настоящия момент са 

прекратени. 
Делото в село Кацелово също е прекратено. 
В село Острига делото също е спрано за срок от 6 месеца, тъй като от Сдружението 

на животновъдите там има починали 13 човека. 
В село Чилнов делото е прекратено. 
В Две могили делото все още не е насрочено. 
5. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността” при Община Две могили: 

Аз искам да кажа на г-н Чолаков, че ежемесечно на сайта на Община Две могили се 
публикува информация за просрочените задължения. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Какво стана с писмото, което ни задължаваше да възстановим сумата по проекта за 
трансграничното сътрудничество? 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В момента тече проверка от следствието относно цялата документация на проекта. 
След като те се произнесат на нас ще ни бъде наредено какво да правим, но бъдете 
подготвени, че там парите ще се връщат на 100 %. 

След приключване на разискванията по втора 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 и във връзка с чл. 

140, ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 47, 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 общината, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Доклад с вх. № 202 от 22.05.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 906 
 

1. Приема доклада за изпълнението на бюджета за 2014 г. в съответствие с 
единната бюджетна класификация е в следните параметри: 
1.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 

5 977 905 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  500 122 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 087 498 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 4 958 991 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  36 187 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми - 6 785 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300; 8800;9300 73 914 лева  
1.1.7. Средства по сметки - 672 022 лева 
 в това число 

- преходен остатък от 2013 г. (плюс)  
- остатък в банка в лева в края на периода/минус/ 

 
131 228 лева 

- 803 250 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно  
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Приложение № 1, в това число и отчета за изразходваните 

средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 

материални активи, съгласно Приложение № 2): 

5 977 905 лева 

 

2. Приема доклада за изпълнението на Сметки за средства от Европейския съюз за  
2014 г. в следните размери: 
2.1. Сметки за средства от Европейския съюз на Структурни и 

кохезионни фондове към Национален фонд 

2.2.1. Наличност в началото на периода  г 9 576 лева 
2.2.2. Получени приходи 583 894 лева 
2.2.3. Разходи 586 738 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  6 732 лева 
2.3. Сметки за средства от Европейския съюз към Разплащателна 

агенция към ДФ „Земеделие” 
 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2013 439 423 лева 
2.3.2. Получени приходи 4 700 941 лева 
2.3.3. Разходи 4 477 651 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  662 713 лева 
2.4. Сметки за други средства от Европейския съюз 

/проект”Коменски и „Еразъм” в ЦДГ/  

 

2.4.1. Получени приходи 22 555 лева 
2.4.2. Разходи 22 555 лева 

 

3. Приема доклада за изпълнението на сметките за чужди средства за отчетната 
2014 г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   289 664 лева 
3.1.2. Получени приходи §2408-минус -4; §8801 /минус/-2925 лв  

§9310-7916 лв, §7833-27057 лв 
20 411 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  310 075 лева 
 

4. Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината  за отчетната 2014 г. в 
следните размери: 
4.1. Състояние на общинския дълг към 31.12.2014 г   

4.1.1 Получен дългосрочен заем от ФЕЕ 116 740 лева 
4.1.2. Лихва по заема 19 846 лева 
4.1.3. Изплатена лихва по заема 4 086 лева 
4.1.4 Остатък за погасяване на лихвата 15 760 лева 
4.1.5 Изплатен безлихвен заем ПУДООС 10 312 лева 

 

5. Приема отчета на дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД за 2014 
година в следните размери: 
5.1 Получен заем от общината 221 728 лева 

5.1.1 Изплатен заем  163 678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма към 31.12.2014 г   

5.2.1 Безлихвен заем за изплащане 58 050 лева 
 

 6. Приема отчета на общинската фирма „Черни лом 2008” ЕООД за  2014 г., 
както следва: 
6.1 Реализирани приходи 239 000 лева 
6.2 Направени разходи 232 000 лева 
6.3 Безлихвен заем за връщане 58 050 лева 

 

Приложения:  

1. Приложение № 1 - Справка за планираните и отчетени приходи – държавни и 
общински дейности по бюджета на общината за 2013 и 2014 г.; 
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2. Приложение № 2 – Справка за разходите по параграфи по бюджета на общината за 
2013 и 2014 г.; 

3. Приложение № 3 – Справка на структурата на разходите по бюджета на общината 
за 2013 и 2014 г.; 

4. Приложение № 4 – Отчет на капиталовите разходи на общината за 2014 г.; 
5. Приложение № 6 – Отчет на бюджета на ОП „Обществено хранене” за 2014 г.; 
6. Приложение № 7 – Отчет за 2014 г. за сметките за средствата от Европейския съюз; 
7. Приложение № 10 – Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения 

към 31.12.2014 г.; 
8. Приложение № 11 – Справка за просрочените вземания, които са събрани през 

2014 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 206/04.06.2015 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - Изменение план за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 
по плана на с. Кацелово и ПИ 000463 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на 
с. Кацелово, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане от ПК „НАДЕЖДА-КАЦЕЛОВО” за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение план за регулация /ИПР/ и 
План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на с. Кацелово и ПИ 000463 по 
картата на възстановената собственост /КВС/ на с.Кацелово,  община Две могили, област 
Русе. От представените от възложителя ПК „НАДЕЖДА-КАЦЕЛОВО”, собственик и на 
двата граничещи имота, техническо задание за ПУП - ИПР и ПЗ, съгласно чл. 125, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение е видно, че целта на 
подробния устройствен план е изменение на плана за регулация на УПИ VІІ /стопански 
двор/, кв. 45, с. Кацелово, като към неговата територия се причисли и ПИ 000463 по КВС, 
с. Кацелово. Предвижда се застрояване на „Складова база за зърно”. Комисията разгледа 
на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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. № 206 от 04.06.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 907 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
Изменение план за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по 
плана на село Кацелово и поземлен имот № 000463 по картата на възстановената 
собственост /КВС/ на с.Кацелово, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройството 
на територията за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение план за 
регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на село Кацелово 
и поцемлен имот № 000463 по картата на възстановената собственост /КВС/ на село 
Кацелово, община Две могили, област Русе. 
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3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение план за регулация 
/ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на село Кацелово и 
поземлен имот № 000463 по картата на възстановената собственост /КВС/ на село 
Кацелово, община Две могили, област Русе. 

 

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

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/10.06.2015 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили и 
ОУ ”Христо Ботев” – село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

По нея докладва:  

1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
 Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната записка. На 
територията на Община Две могили има две общински училища – средищно СОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий” в гр. Две могили и средищно ОУ „Христо Ботев” в с. Баниска. След 
закриване на училищата в съседните села, за учениците се осигурява автобусен транспорт 
до горепосочените учебни заведения. 
 Съгласно чл. 7, ал. 1 от Постановление на МС №84/6.04.2009 г. списъкът на 
средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на 
общината след решение на Общинския съвет, към което се прилага становище на 
началника на съответния Регионален инспекторат по образованието.  
 И двете училища в Община Две могили отговарят на обявените в това 
постановление критерии за средищно училище.  
 Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

1, т. 23във 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 чл. 2 и чл. 7, ал. 1 от ПМС № 84/6.04.2009 г. (обн. ДВ 

бр.29/2009 г.), допълнен от Постановление № 263 от 25 октомври 2012 г. за изменение 

на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на 

средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване 

в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване 

на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на 

пътуващите ученици от средищните училища (ДВ, бр. 29 от 2009 г.) и Докладна 

записка с вх. № 209 от 10.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 908 
  

  1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да направи мотивирано 
предложение до Министерството на образованието и науката за запазване статута на СОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе, улица „Кирил и Методий” № 
14 и ОУ ”Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе, улица „Христо 
Ботев” № 20 в списъка на средищните училища в Република България. 

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/11.06.2015 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  по 
приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес”, специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и 
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване”. 

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 настоящата докладна записка. Община Две могили има 
намерение да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен 
приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви 
и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 
специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 
г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” 
по схема за безвъзмездна финансова помощ. Общите цели на проекта са подобряване 
качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на 
потребностите, включително здравни на хора с увреждания и на хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване за преодоляването на последиците от социалното 
изключване и бедността и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на 
труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Становището на 
комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

23 и ал. 2 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. № 210 от 11.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 909 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 
„Независим живот” по приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до 
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа 
на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване” по схема за безвъзмездна финансова помощ. 
 2. Дава съгласие да се създаде ново Звено за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността или в домашна среда. 

3. Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или 
в домашна среда за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване след одобряване на 
окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства съгласно 
чл. 10.5 от Общите условия на договора. 
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4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в „Център 
за обществена подкрепа” – град Две могили за 2014 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
информацията за дейността на Центъра за обществена подкрепа град Две могили. 

В информацията е посочено, че през 2014 година потребители, които са ползвали 
услугите на ЦОП са 89 деца и семейства. 

Услугата „Ресурсно подпомагане на деца със СОП” са ползвали 4 потребителя; 
Услугата „Превенция на отпадане от училище” – 25 потребителя; Услугата – „Превенция 
на отклоняващото се поведение при деца и работа с деца с отклоняващото се поведение” – 
5 деца; Услугата „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство” – 31 
потребителя; Услугата „Семейно планиране” – 1 потребител; Услугата 
„Деинституционализация и Реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане 
в семейна среда” – 5 потребителя; Услугата „Приемна грижа” – 1 потребител. 

За потребителите на ЦОП са организирани и проведени мероприятия като излет по 
случай настъпването на пролетта; тържество за Баба Марта и Рожден ден на центъра; 
еднодневна екскурзия до град Габрово; Великден; ден на детето; екскурзия до град Опака; 
хелуинско парти; коледно тържество и други. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. 
В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 В предоставена услига „Превенция на отпадане от училище” сте записали, че 
потребителите са 25 на брой. Въпросът ми е колко от тези 25 потребители след 
предоставяне на услугата са допуснали не повече от 4 неизвинениотсъствия? 
 2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 В представената ни информация липсва отчет за разходването на средствата. В т. 
ІІІ са записани проведените мероприятия, но защо липсва отбелязването на българските 
обичаи? Мен лично това много ме подразни. 
 3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Вярно е това за българските обичаи и аз съм съгласен със Соня. Според мен е 
много важно децата да се запазят на училище и се търсят мероприятия, които да могат да 
ги приобщят. Трябва да се засили ролята на родителите. 
 4. Иво Господинов – Управител на „Център за обществена подкрепа” град Две 

могили: 

 Няма ученици, които да са допуснали повече от 4 неизвинени отсъствия за един 
месец. Ние правим всичко възможно децата да останат в училище и да го посещават 
редовно. 

По отношение на разходването на средствата – аз давам информация за дейността 
на ЦОП за 2014 година, по това време не съм бил аз Управител и няма как да знам за 
какво са изразходвани средствата. В момента както знаете с ваше решение центъра е 
изместен на друг адрес в сградата на поликлиниката и там има нужда да бъдат оборудвани 
кабинетите. Предвиждам разходи за това – климатици, мека мебел, маси, столове, бюра и 
т.н. Ако искате ще опиша всичко това с една докладна записка в следващия месец. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

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

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

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 212 от 12.06.2015 г. 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 910 
  

1. Приема за сведение Информацията за изпълнение на дейностите по предоставяне 
на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2014 г. 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставяне на 
социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2014 г. 

 

Седма точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/12.06.2015 г., относно: 
Приемане на промени по бюджета на Община Две могили за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
През изминалия период са настъпили някои промени при финансирането на 

проекти със средства от Европейския съюз, които следва да намерят отражение в 
индикативен годишен разчет. Предвижда се проект „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес” да се финансира до края на юни, а не както бе първоначално обявено до 
края на годината. Проект „Подкрепа за достоен живот” започна да действа от м.май, а не 
както бе първоначално планирано от м. януари. Предвиден е план по отчетна група Други 
средства от Европейския съюз, за проект по програма Еразъм + на ЦДГ „Първи юни” с. 
Баниска. Във връзка с новите изисквания за счетоводното отчитане на трансферите сме 
направили промени Програмата за развитие на селските райони, проект по мярка 226. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

т. 6 и 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2015 г. и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Две могили и Докладна записка с вх. № 213 от 12.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 911 
  

1. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз за 2015 г. в размер на 1 007 775 лева съгласно Приложение 7. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 216/15.06.2015 г., относно: 
Удължаване на срока на Договор за управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили № 121 от 13.08.2012 г. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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На 15.06.2015 г. Постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” в общински съвет – Две могили проведе 
заседание, за да определи общински съветници, които да вземат участие в комисията за 
избор на Управител на ТД „Черни Лом” град Две могили. След проведените разисквания, 
комисията излезе със становище, че не следва да определя такива общински съветници, а 
договорът да бъде удължен. Същата счита, че изборът на нов управител следва да се 
отложи за м. ноември 2015 г., когато вече ще бъде избран и конституиран новия общински 
съвет. Поради тази причина, считам че би било по-редно Договорът за управление на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили № 121 от 13.08.2012 г. да бъде удължен до 
31.12.2015 г., а членовете на комисията по избора да бъдат определени след 
конституиране на новия общински съвет, изборът да бъде проведен през месец декември 
2015 г. и новия Управител на ТД „Черни лом” да встъпи в длъжност през м. януари 2016 г. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Според мен това, което искате да направите не е правилно, защото изборите са м. 
октомври и докато новия общински съвет встъпи в длъжност ще стане м. ноември. Става 
много късно, по-рано от края на годината няма как да стане. Мен лично ме притесняват 
задълженията към НАП и т.н. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Ние обсъдихме и това мнение г-н Христов, но смятаме че би било по-редно новия 
общински съвет да си избере нов управител на фирмата. Ние направихме веднъж избор в 
нашия мандат, нека новия общински съвет също да има възможност да направи своя 
избор. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 216 от 15.06.2015 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 

(четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 912 
  

1. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи Анекс към Договор за 
управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили № 121 от 13.08.2012 г., с 
който да удължи срока му до 31.12.2015 г. 

2. Изборът на членовете, които да вземат участие в комисията по избора да бъде 
определен през м. ноември 2015 година от новия Общински съвет. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 217/16.06.2015 г., относно: 

Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г. 
По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар 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 
взето от нас Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г., с което е приет годишния 
план за ползване на дървесина в община Две могили и е определен начина на ползване на 
дървесината. При маркиране границите на отдел 129 „б” в местността „Балабан дере”, 
землището село Баниска, на терен се установи, че част от планираните за сеч дървета 
попадат в друг отдел и имот, също собственост на Община Две могили, а именно отдел 
129 „в” с площ 38 дка, попадащ в Имот № 000192 по картата на възстановената 
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собственост на землище с.Баниска, общ. Две могили с площ от 178,732 дка , начин на 
трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Балабан дере”, собственост на 
Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 2254/24.02.2010г., 
дървесен вид за ползване „Акация”. Касае се за тясна ивица дървета от вид Акация на 
площ около 6 дка, явяващи се продължение на дървостоя в отдел отдел 129 „б”. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 

1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на 

общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и Решение№ 817 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 50/17.02.2015 г., 

предлагам Общински съвет Две могили и Докладна записка с вх. № 217 от 16.06.2015 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 913 
  

1. Допълва точка 1.2 от Решение № 817 взето на заседание на Общински съвет – 
Две могили с Протокол № 50/17.02.2015 г. с подточка 1.2.13. със следния текст „отдел 129 
„в” с площ 38 дка, попадащ в Имот № 000192 по картата на възстановената собственост на 
землище село Баниска, Община Две могили с площ от 178.732 дка, начин на трайно 
ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Балабан дере”, собственост на Община 
Две могили съгласно Акт за публична общинска собственост № 2254/24.02.2010 г., 
дървесен вид „Акация”. 

2. Допълва точка 2.1 от Решение № 817 взето на заседание на Общински съвет – 
Две могили с Протокол № 50/17.02.2015 г., като след „т. 1.2.7”. се добавя следния текст „т. 
1.2.13” 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/16.06.2015 г., относно: 
Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание настоящата дзокладна записка. Става въпрос за 
продажбата на недвижим имот собственост на Община Две могили по Акт за частна 
общинска собственост № 3700 от 07.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили. Имотът 
представлява „Друг вид нива” с площ от 2 682 кв.м. в землището на град Две могили. Към 
имота има проявен интерес за закупуването му, поради което се иска от нас да вземем 
решение за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 682 лева, а 
пазарната – в размер на 4 560 лева. Предложението е имотът да бъде продаден при 
начална цена в размер на 4 600 лева. Становището на комисията е 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 
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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. № 218 

от 16.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 914 
  

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 2 682 кв.м. (две хиляди шесдтотин осемдесет и два 
кв.м.) представляваща имот с идентификатор 20184.138.17 (две, нула, едно, осем, четири 
точка, едно, три, осем, точка, едно, седем), по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184, при граници и 
съседи: север имот с идентификатор 20184.138.16, изток имот с идентификатор 
20184.138.18, юг имот с идентификатор 20184.138.45, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3700 от 07.03.2014г. 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 2 682 (две хиляди шестотин 
осемдесет и два) лева и пазарна оценка на имота в размер на 4 560 (четири хиляди 
петстотин и шестдесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с 
явно наддаване 4 600 (четири хиляди и шестстотин) 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. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/16.06.2015 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Теодор Андреев – Член 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 и тази докладна записка, която касае отново 
продажба този път на дворно място собственост на Общината по Акт за частна общинска 
собственост № 204 от 30.09.2001 г. Имотът е с площ от 513 кв.м. в землището на град Две 
могили, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”. Данъчната оценка на имота е в 
размер на 1 535 лева, а пазарната – в размер на 1 938 лева. Кметът предлага договора за 
продажба да бъде сключен на цена от 2 000 лева. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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 
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местната администрация, чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 38 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. № 219 от 16.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 915 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел V (пети) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с 
Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили имота 
представляващ Дворно място с площ 513кв.м. представляващо имот с идентификатор 
20184.1.2072 (две, нула, едно, осем, четири, точка, едно, точка, две, нула, седем, две), по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, при 
граници и съседи: север – улица „Младост”, изток имот с идентификатор 20184.1.2073, юг 
имот с идентификатор 20184.1.2092, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
204 от 30.09.2001 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Имотът описан в т. 1 да бъде продаден на Юлиян Димов Йорданов от град Две 
могили, област Русе, улица ”Младост” № 18. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 535 (хиляда петстотин тридесет и 
пет) лева, и пазарна оценка  в размер на 1 938 (хиляда деветстотин тридесет и осем) лева, 
съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 2 000 (две хиляди) лева при 
сключване на договора за продажба. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Сключване на договора за продажба и вписването му в Публичния регистър на 
община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/16.06.2015 г., относно: 
Продажба на дворно място в село Пепелина. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка отново касае продажбата на недвижим имот, собственост на 
Общината по Акт за частна общинска собственост № 875 от 25.05.2007 г. на Кмета на 
Община Две могили. Имотът представлява незастроено дворно място с площ от 1 710 
кв.м., съставляващо УПИ V-57 в кв. 6 по плана на с. Пепелина. Има проевен интерес за 
закупуването на имота, поради което се иска от нас да вземем решение за неговата 
продажба. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 682 лева, а при пазарната – в размер 
на 3762 лева. Кметът предлага начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване да бъде в размер на 4 200 лева, но след като комисията разгледа предложението 
излезе със становище началната цена да бъде в размер на 3 800 лева, тъй като става въпрос 
за имот с площ от близо 1 дка. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията цената да бъде в размер на 3 800 лева. 
След приключване на разискванията по дванадесета 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 
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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. № 220 от 16.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 916 
  

1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижимия имот представляващ незастроено дворно място с площ от 1 710 кв. 
м., съставляващо УПИ V-57 в кв. 6 по плана на с. Пепелина, община Две могили, ЕКАТТЕ 
55837 при граници и съседи:север УПИ ІІ-56, изток – общ.мера, юг улица, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 875 от 25.05.2007 г. на Кмета на Община Две могили. 

1.1. При данъчната оценка на имота в размер на 2 682 (две хиляди шестотин 
осемдесет и два) лева, и пазарна оценка в размер на 3 762 (три хиляди седемстотин 
шестдесет и два) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване в размер на 3 800 (три хиляди и осемстотин) лева.  

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

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

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

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/16.06.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 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”: 

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи „При промяна 
предназначението на земеделска земя от общински поземлен фонд, включително в 
случайте по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 за земите от общинския фонд, се заплаща местна такса, 
определена от общински съвет”.  

Общинският съвет е взел решение местните такси да бъдат вмъкнати като 
допълнение в Приложение 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 
Русе. Във връзка с учреденото право на ползване върху имот № 000187 с начин на трайно 
ползване „Друга селскостопанска територия” в местността „Кавакленде” по картата за 
възстановена собственост на земеделкса земя в село Могилино на „ТЕРЕКС и КО” АД, 
град София се налага да бъде направено дпопълнение в чл. 2 „в” (2) от Приложение 3 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили. След като комисията разгледа 
предложението излезе със становище то да бъде прието. 

 

Стефка Райкова – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 
параграф по параграф. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 1, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 

от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 221 от 16.06.2015 г. с 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 917 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.07.2015 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 223/17.06.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Трети март” № 85. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Йорданова от село 
Кацелово. Аз лично съм запознат с положението на семейството, наистина са крайно 
нуждаещи се. Становището на комисията молбата за 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-

жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 
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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. 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. № 223 от 17.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 918 
  

1. Отпуска на Николина Иванова Йорданова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Трети март” № 85 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”. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 226/18.06.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село 
Чилнов за раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов. 

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 
Шенай Басриева Юмерова. 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 Юмерова 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. № 226 

от 17.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 919 
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1. Отпуска на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов, община Две 
могили, област Русе, на улица „Преслав” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 
250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов, роден 
на 07.06.2015 г. 

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

   

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Стефка Райкова – Председателстващ Общинския съвет: 

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

1. Упълномощава Общинския съветник Стефка Райкова да подпише Протокол № 
54/26.06.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Байчо Петров Георгиев за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец юли 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 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, с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 920 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Стефка Райкова да подпише Протокол № 
54/26.06.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Байчо Петров Георгиев за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец юли 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”. 
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Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Г-н Христов, аз искам да задам един въпрос свързан с ремонтираната поликлиника 
– възможно ли е в кабинетите на практикуващите лекари да се сложат комарници, щори 
или някакви пердета? Състоянието на коридорите е много лошо – не може ли да се 
измисли нещо един път в седмицата работник от временната заетост да почиства 
коридорите? Старият вход на поликлиниката – целият е във влага и рушенето ще започне 
първо от там. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

По отношение на кабинетите аз искам да кажа, че тези, които си ги ползват могат 
да си ги оборудват с необходимите комарници, щори и т.н. Не е нормално да плащат по 
0.20 лева на кв.м. и смятам, че не е необходимо да товарим Общината. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Тези предписания са написани на практикуващите лекари, а не на Общината. 
Наемът, който Общината получава от тези кабинети е 3 лева на месец. 

Относно почистването на коридорите – наистина в момента имам проблем с 
работниците, тъй като Нихат Яшаров е в болничен вече 50 дни и хората, които са от 
временната заетост са около 4-5 човека по на 4 часа. Ще помисля по въпроса и ще намеря 
решение. 

4. Невена Георгиева – Общински съветник: 

Г-н Кмете, днес минах поркай обновения парк в град Две могили. Всичко е много 
хубаво, новите цветя, тревичката, дърветата, площадката и т.н., но искам да Ви кажа, че 
освен това има и много големи бурени и плевели, които би следвало да се почистят, 
защото не дават възможност на цветята да растат. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Не се притеснявайте, бурените и плевелите ще се почистят, но в момента е много 
мокро и няма как това да се случи. 

6. Радослав Радев – Общински съветник: 

Г-н Христов, моят въпрос е свързан с църквата в село Могилино – защо църквата е 
с изключен ток и защо след поправка компютърът им е върнат без дънна платка? 

Ремонта по кариерата в Могилино вече започна, няма ли да помислим какво можем 
да направим за пътя, по който ще минават всички тези камиони. Нека се кандидатства по 
някой Европейски проект. Да не стане така, както стана в Острица? 

На последно място искам да кажа за почистването на банкета на пътя към село 
Баниска – хубаво чистят, но чистят саго едрите дървета, които могат да си ги приберат, а 
храстите така си остават. Това е подигравка. 

7. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Моят въпрос е както към Кмета на Общината, така и към Председателстващия в 
момента и към Председателстващия за следващото заседание – на предходното заседание 
на Общинския съвет всички заедно предложихме на Упрявителя на Черни лом да ни 
представи отчет за състоянието на фирмата до този момент. Такъв до днес не е 
предоставен. Надявам се до края на този месец Председателстващия на Общинския съвет 
да изиска от Управителя на фирмата този отчет, защото ние искаме да знаем какви са 
задълженията на фирмата. 

8. Николай Христов – Кмет на Общината: 

На въпроса на г-н Радев – в момента се чистят първо едрите дървета, след което ще 
се почистят и храстите. 

За църквата – наистина не знам там кой трябва да плаща тока. Разговарях с 
Кметския наместник на селото и се разбрахме да се обърне към администрацията на 
Метрополията в град Русе. За компютъра не знам какво е станало, нямам информация. 

Относно Черни лом – към настоящия момент сметките на фирмата са блокирани от 
ЧСИ във връзка с хижата и посетителския център на пещерата „Орлова чука”. Аз лично 
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със счетоводителите ходих при ЧСИ, за да видим на коя дата са падежите и какви са 
вариантите за плащане. Съгласете се, че Общината не винаги може да разполага с 50 000 
лева. Към НАП фирмата дължеше оково 50 000 лева, които вече са погасени. 

9. Татяна Василева – Общински съветник: 

Защо това не беше записано в отчета .... Кого трябва да питав – г-жа Ефтимова 
отсъства? 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Отчета беше за 2014 година, аз няма как да запиша това в отчета към 31.12.2014 г. 
Тези средства той може да ги дължи от м. януари или м. февруари. Така или иначе всичко 
вече е издължено, но към ЧСИ има задължения около приблизително 19 000 лева. 
Предприел съм действия да си запазим хижата и посетителския център, но когато аз исках 
да променяме капитала на дружеството вие не се съгласихте. На следващото заседание ще 
внеса намаляне на капитала на Черни лом и цялата собственост да си остане на Общината. 
Няма проблем да си искате информация за състоянието на Черни лом, аз също не 
разполагам с такава. 

11. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Ами г-жа Ефтимова е сред нас тя може по-точно да ни представи такава справка. 
12. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Ние я видяхме справката представена от нея миналия месец. Нали си е взела 4 000 
лева. 

13. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Нали за това и се плаща – все пак 4 000 лева са и платили. 
14. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Това е ДДС и корпоративни данъци. 
15. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Относно Черни лом гласувах „Въздържал се”, защото идея си нямам какво ще се 
случи до м. декември, до избора на нов управител. 

Моят въпрос е свързан със съвсем отделно нещо – става въпрос за рибарниците в 
Помен и Кацелово. Още през м. декември миналата година на заседанието проведено в 
Дряново говорихме за промяната на НТП на тези имоти с цел тяхната продажба. За 
съжаление това още не е направено. Минаха вече доста месеци. За лозята в Баниска 
взехме решение да бъдат отдадени под наем, но още няма никакво развитие. Фактически 
нашите решения остават само на книга. 

16. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Не знам една такава процедура за промяна на НТП колко време отнема, но мисля 
че такава вече е започнала. 

17. Пламен Лашев – Общински съветник: 

В края на този мандат „най-горещия картоф”, който никой не иска да вземе в ръце 
и да реши проблема се оказва именно състоянието на ТД „Черни лом 2008” ЕООД. 

Ще насоча вниманието отново към него не за друго, а защото вносителя за 
удължаване срока на договора съм точно аз. Искам да разсея всякакви мнения, слухове и 
приказки, че понеже г-н Иванов е член на партията, на която и аз съм член и едва ли не аз 
му правя някаква лична услуга. Още на комисията, която проведохме приблизително за 
около 1 час при разискванията никой от администрацията не присъства на заседанието на 
комисията. Мотивите за вземане на това решение са именно това – липса на 
заинтересованост, защото проблемът е от обществен интерес. Всички знаем състоянието 
на фирмата, колко контейнери има, които са повредени и ред други неща. Прав е г-н 
Чолаков като казва, че едва ли фирмата ще изкара до м. декември. Но след като няма 
никаква воля да се разреши проблемът, нито от г-н Кмета, извинявайте г-н Кмете, но на 
няколко от предишните заседания вие изразихте някакви намерения относно фирмата, но 
това си останаха само като намерения, затова аз си позволих да вкарам това предложение. 
Ако искате не е късно на следващото заседание да се вземе решение за избор на нов 
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управител и такъв да бъде избран. На мен също не ми харесва работата на управителя и 
счетам, че по-добре може да се управлява фирмата, но за момента това е състоянието.  

18. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Колега Лашев, извинете, но да казвате, че не сте съгласен с това, което прави 
управителя на фирмата, а в същото това време внасяте предложение за удължаване срока 
на договора му с още 7 месеца – е, не мога да си го обясня и в същото време да се 
извинявате, че той е от вашата партия....По-голяма наглост от това няма. Освен това 
между нас има съветници, които на предходното заседание гласуваха да се създаде 
комисия за избор на нов управител, а сега същите тези съветници гласуват за удължаване 
срока на договора на стария управител – не мога да си го представя, това са „тъпигьоз 
хора”... 

19. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз няма да вземам отношение по този въпрос, ще направя само едно съобщение – 
миналата седмица при мен бяха представители на телевизия TVN. Сключил съм договор 
за отразяване на мероприятия на Общината за сумата от 250 лева без ДДС за един месец. 
Тъй като много от жителите на общината не могат да хващат КИС 13, затова реших да 
сключа договор с телевизия TVN. Ще продължим да работим с КИС 13, но апелирам те да 
си преразгледат договора, защото с тях в момента работим за сумата от 600 лева на месец. 

 

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