ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
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

ПРОТОКОЛ
№ 55
Днес, 31 юли 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в
конферентната зала, започна петдесет и петото редовно заседание на VІ– тия Общински
съвет – Две могили.
Същото бе открито от Байчо Георгиев – 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, Галина Цветанова – Областна администрация - Русе, Елка
Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, служители от
общинска администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани.
Байчо Георгиев – 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. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 233/03.07.2015 г., относно:
Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Две
могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната
2015/2016 г.
Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”.
3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 234/03.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.01.2014 г. –
30.06.2015 г.
Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., относно:
Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ.
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Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/16.07.2015 г., относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската
администрация за първото шестмесечие на 2015 г.
Докладва: Стефка Райкова – Член 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. № 246/21.07.2015 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ по приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен
приоритет № 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност
тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от
маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с
финансиране от ИМЗ), специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните
младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили
предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване),
или са насочени към продължаване на образованието; и Инвестиционен приоритет 3
„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора,
изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности,
включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ),
специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за
обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени
към продължаване на образованието.
Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
9. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 247/21.07.2015 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред него.
Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”.
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 248/22.07.2015 г., относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили,
община Две могили.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
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11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/23.07.2015 г., относно:
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
12. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 254/23.07.2015 г., относно:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-жа
Величка Георгиева Иванова.
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”.
13. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 255/23.07.2015 г., относно:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” д-р Ангел
Петков Брайков.
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”.
14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 251/23.07.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова,
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Кристиана Христова Христова.
Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 252/18.06.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Симеонов Панайотов и
Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети
септември” № 15.
Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 253/18.06.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова,
живеещи в село Батишница, на улица „Камчия” № 6.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
17. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет.
18. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:`
Избор на „Председател на Общинския съвет”.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, 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. Радослав Радев – Общински съветник от Групата на КП „Единни за
Община Две могили”:
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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:`
Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 233/03.07.2015 г., относно:
Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Две
могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната
2015/2016 г.
По нея докладва:
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
2. Боян Симеонов – Общински съветник:
Г-н Председателстващ, тъй като сред нас не виждам представител на ЦДГ „Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. Две могили, правя процедурно предложение тази точка да отпадне
от дневния ни ред.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Който е съгласен с предложението от дневния ред на настоящото редовно
заседание да отпадне за разглеждане Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. №
233/03.07.2015 г., относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил
и Методий”, гр. Две могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред
нея, за учебната 2015/2016 г., моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се” предложението се приема.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 234/03.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.01.2014 г. –
30.06.2015 г.
По нея докладва:
1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание представеният ни отчет за дейността на Общинския съвет и
неговите комисии. В табличен вид са посочени броя на заседанията на съвета, на
комисиите, броя на взетите решения. Посочени са взетите от нас решения, които касаят
проекти, а също така и върнатите от областния управител решения. Становището на
комисията е отчетът да бъде приет.
В разискванията по трета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Тъй като за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г. имаме приет отчет за
дейността на съвета, предлагам да приемем сега докладната записка с период на отчитане
01.06.2014 г. до 30.06.2015 г.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Който е съгласен с предложението да приемем отчета с период 01.06.2014 г. до
30.06.2015 г., моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се” предложението се приема.
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 27, ал. 6,
във връзка с 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. № 234 от 03.07.2015 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 921
1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2014 г.
30.06.2015 г.
Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2014 г.
30.06.2015 г.

и
–
и
–

Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., относно:
Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Със свое Решение № 348 по протокол № 24/22.03.2013 г., ние изменихме свое
Решение № 71 по протокол № 5/27.01.2013 г.. С него е променено основното месечно
възнаграждение на кмета на общината от 1 462 лева на 900 лева, считано от 01.04.2013 г.
Кметът, оспори решението на Общинския съвет в Административен съд – Русе.
Образувано е административно дело № 126 по описа на същия съд за 2013 г.
Пълномощник на кмета на общината бе адвокат Валентин Вълков, а на Общинския съвет
– адвокат Александър Ганчев, упълномощен от председателя Христина Ефтимова. С
решение № 12/28.05.2013 г., съдът отхвърли жалбата на кмета. Последва обжалване на
съдебното решение.
Образувано е административно дело № 9199 по описа на ВАС за 2013 г. С решение
№ 16795/16.12.2013г., съдът обезсили решение № 12/28.05.2013 г., прекрати съдебно5

административното производство и изпрати делото за разглеждане на Районен съд – Бяла.
Последният образува гр. д. № 1026/2013 г.
Той обаче остави производството без движение и даде указания за излагане на
обстоятелствата, на които се основава иска и посочване в какво се състои искането към
съда. Кметът приложи коригирана искова молба, в която посочва, че взетото решение на
общински съвет за намаляване на трудовото му възнаграждение е противозаконно поради
това, че Кодекса на труда /чл. 118/ забранява едностранно изменение на трудовото
правоотношение, така и поради обстоятелството, че при приемане на решението
общинският съвет е нарушил Правилника за организация и дейността на общинския съвет.
С определение от 27.01.2014 г. районният съд прекрати производството по делото поради
липса на правен интерес, доколкото не се търси защита на нарушено гражданско право, а
спорът е за законосъобразността на определен административен акт, по който
гражданският съд не е компетентен да се произнесе. Определението е отменено от
Русенски окръжен съд, който се позовава на решението на Върховния административен
съд; дадени са указания за назначаване особен представител на община Две могили
предвид факта, че кметът се явява законен представител на общината. След връщане на
делото в районния съд е постановено определение № 540 от 23.07.2014 г., с което е
повдигнат спор за подсъдност. В мотивите съдът е изтъкнал, че обжалваното решение на
Общинския съвет е властническо волеизявление на орган на местно самоуправление и
спорът за законосъобразността му е от компетентност на административните съдилища
съгласно чл. 145 и сл. АПК и чл. 45, ал. 3 и 5 от ЗМСМА.
Образувано е гр. д. № 35 по описа за 2014 г. на ВАС. По него съдът констатира, че
кметът не търси защита на свои накърнени трудови права, а атакува решението на
Общинския съвет като твърди, че то е незаконосъобразно взето. Затова той счита, че
предявеният спор е трудовоправен. Разпоредбата на чл. 38, ал. 7 ЗМСМА ограничава
приложението на нормите на трудовото право спрямо кметовете, изхождайки от
съвместимостта на тези норми с уреденото от закона правно положение на кметовете.
След като чл. 21, ал. 1, т .5 от ЗМСМА дава право на общинския съвет да определя
размера на трудовото възнаграждение на кметовете, то очевидно тази норма е
несъвместима с нормите на Кодекса на труда, според които трудовото възнаграждение се
определя по съгласие на работодателя и работника при сключване на трудовия договор и
не може да се изменя едностранно /чл. 66, ал. 1,т. 7 и чл. 118, ал. 1 КТ/. Затова
повдигнатият спор следва да се квалифицира като административноправен. Делото е
изпратено в Административен съд – Русе за решаване.
До този момент, Общинският съвет е представляван в съда от адвокат Александър
Ганчев.
Връщайки делото в Русе, то се завежда с нов номер – адм. дело № 419 по описа за
2014 г. на Административния съд. Определен е друг съдебен състав, който да го разгледа.
Пълномощното, което е ползвал до момента адвокат Ганчев вече не може да се използва.
Делото е насрочено за 15.12.2014 г. В съответствие с наше решение № 772 по
протокол 47 от 28.11.2014 г., Пламен Лашев подписва пълномощно, с което
упълномощава адвокат Ганчев да ни представлява по делото. По него има проведени две
съдебни заседания, след което съдът се произнесе с решение.
По време на 50-тото заседание на Общинския съвет, което се проведе на 17.02.2015
г., като предстадателстващ заседанието, поставих въпраса, дали да обжалваме решението
на Административния съд или не. С решение № 824, решихме, да не обжалваме. С това
казусът с изменението на заплатата на кмета приключи.
За съжаление, оказва се, че към настоящият момент, адвокат Ганчев не си е
получил полагащото му се възнаграждение. Това му дава основание да си потърси на свой
ред правата в съда. За неизплатения адвокатски хонорар е образувано гр. дело № 263 по
описа за 2015 г. на Районен съд – Бяла. Направил е допълнителни разходи. И вместо да
бъдат изплатен първоначалния хонорар в размер на 400 лева, сега вече сумата е набъбнала
на 1050 лева, без натрупаната до момента законна лихва.
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Следва да се отбележи, че в посочената сума не са включени разходите на община
Две могили за процесуално представителство по гр.д. 263/2015 г. на РС - Бяла. Делото е
насрочено е за 16.09.2015 г.
След като комисията разгледа предложението излезе със становище то да бъде
прието, тъй като този въпрос трябва да бъде разрешен, преди приключване мандата ни
като общински съветници.
В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Боян Симеонов – Общински съветник:
Преди да гласувам аз искам първо да чуя становището на Кмета на Общината какво
мисли да прави.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
На 16.09.2015 г. е насрочено ново дело, след което съдът ще ни задължи какво да
правим. Преди да мине делото аз няма да изплатя задължението.
3. Боян Симеонов – Общински съветник:
Не можете така пред Общински съвет да декларирате, че няма да изпълните
решението. Ако сте решили да го обжалвате, тогава няма смисъл да го приемаме, защото
това са пак разходи.
4. Николай Христов – Кмет на Общината:
Преди да съм се консултирал с моите юристи не мога да кажа какво ще правя.
5. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Преди малко обсъждахме отчета за дейността на съвета. Ясно е, че разпоредител с
бюджета на Общинския съвет сме ние и не може да става такова преплитане.
6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Според мен това е трудово-правен спор и не е наша работа да вземаме решение. Не
трябваше тази докладна да бъде внасяна за разглеждане, поради което аз ще гласувам
„Против”.
7. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Считам, че разпоредител с бюджета на Общинския съвет сме ние и след като
адвокатът на Кмета на Общината си е получил хонорара по това дело, би било редно и г-н
Александър Ганчев да си получи хонорара. Умишлено в решението не съм записал сума,
тъй като може да има договорки. Общинският съвет е отделен орган и ние трябва да
подкрепим предложението.
8. Стоян Гецов – Общински съветник:
Хонорара на адвоката беше 400 лева, тогава не му беше платено и сега с лихвите
дължимата сума стана 1 000 лева. Ако сега не се плати задължението, то ще скочи на 1 500
лева, считам че още в самото начало трябваше да се плати хонорара на г-н Ганчев.
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 27, ал. 6,
във връзка с 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. № 237 от 08.07.2015 г. с 8 (осем) гласа „За”,
1 (един) глас „Против” и 7 (седем) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 922
1. Не приема Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г.,
относно: Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
По нея докладва:
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1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Докладната записка е пряко свързана с предходната, защото с бюджета на
Общинския съвет трябва да се разпореждаме само ние и аз съм напълно съгласен с това,
което казаха колегите Чолаков и Гецов.
Относно отчета – в табличен вид са посочени за какво са разходвани средствата.
Общото изпълнение на бюджета на Общинския съвет за 2014 година в проценти е 92.40
%, което означава, че не сме изразходвали средствата напълно. Аз искам да обърна
внимание на разходените средства за помощи по решение на общински съвет, които са в
размер на 12 379 лева, което представлява 82.06 % от плана.
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет.
Разисквания по пета точка нямаше.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 240 от 13.07.2015 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 923
1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/13.07.2015 г., относно:
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
По нея докладва:
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание отчета за
изпълнението на бюджета на Общинския съвет за първото полугодие на 2015 г. За 2015
година в Бюджета на Община Две могили са планирани 161 574.00 лева за разходи на
Общинския съвет.
От тях, през първото полугодие на годината са усвоени 74 777.00 лева, което
представлява 46.37 % от бюджета ни за годината.
В табличен вид е представено изпълнението на бюджета на Общинския съвет за
първото полугодие на 2015 година. Становището на комисията е отчетът да бъде приет.
Разисквания по шеста точка нямаше.
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 241 от 13.07.2015 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 924
1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две
могили за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
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Седма точка от дневния ред:`
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/16.07.2015 г., относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската
администрация за първото шестмесечие на 2015 г.
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 представения Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Две могили от общинската администрация за първото шестмесечие на 2015 г.
Отчетът е представен в табличен вид и е много подробен. Аз ще направя анализ само на
решенията които не са изпълнени, а именно: Решение № 836, тъй като е отменено;
Решение № 842 – обявен е конкурс, но не са се явили кандидати; Решение № 886.
Становището на комисията е отчетът да бъде приет.
Разисквания по седма точка нямаше.
По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 24 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 във връзка с Решение № 776 по Протокол №
48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 243 от 16.07.2015 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 925
1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две
могили от общинската администрация за първото шестмесечие на 2015 г.
Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили
от общинската администрация за първото шестмесечие на 2015 г.
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 246/21.07.2015 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ по приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен
приоритет № 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност
тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от
маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с
финансиране от ИМЗ), специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните
младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили
предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване),
или са насочени към продължаване на образованието; и Инвестиционен приоритет 3
„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора,
изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности,
включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ),
специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за
обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени
към продължаване на образованието.
По нея докладва:
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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 и я приема. Аз, обаче имам един въпрос
към Кмета на Общината как избрахте именно фирмата „Авицена”, относно
професионално консултиране, организиране на курсове на обучения за професия или
частична професия младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова
дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от
социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности – имало ли е други
фирми, имало ли е някаква обява на сайта на общината, каква е стойността на проекта?
Професионалната гимназия има лиценз също, защо не е поканена?
В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Тъй като г-жа Цветанка Радушева е счетоводител на проекта, а тя в момента е в
отпуск и аз нямам информация за стойността на проекта, нека да ви изготвим
необходимата информация и ще ви я предоставим.
2. Борислава Грозева – Главен специалист „Образование и спорт” при
Община Две могили :
Фирма „Авицена” дойде в Общината и предложи да извърши обученията, които се
искат по проекта. Преди това ние бяхме разговаряли и с други фирми. С ПГСС лично аз
исках да работим, но проблемът в конкретния проект е, че няма как да обучим младите
хора за такива професии, които предлага проферионалната гимназия, тъй като е
необходим по-дълъг срок на обучение, а проекта не може да го покрие като разход.
2. Светлозар Донев – Общински съветник:
Част от професиите, които са дадени са в два варианта – едните са в първа степен, а
другите са в трета степен на професионална квалификация. Няма как за тези
квалификации да бъде по-кратък срока. Тези, които са за селско стопанство тенденция е
да не се дават на местно ниво, а да се дават на чужди фирми. Най-важното е екипа на
проекта да си направи сметката по кои направления и професии ще се работи.
3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Аз искам да попитам има ли някакъв срок за приемане на решението?
4. Борислава Грозева – Главен специалист „Образование и спорт” при
Община Две могили :
Срокът за кандидатстване е 31.08.2015 г., така че ако искате може и следвация
месец да приемете решението.
4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Тъй като няма как следващият месец да приемем решението и вие да си влезете в
срок, предлагам т. 2 от предложеният ни проект на решение да отпадне. Не съм съгласна с
предложената фирма, нямаме достатъчно яснота по проекта, нямаме информация какъв
контингент ще бъде обучаван.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз не виждам никакъв проблем да се вземе решението сега, а всички подробности
по проекта ще ги получите в последствие.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Който е съгласен с предложението т. 2 да отпадне от предложеният проект на
решение, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали
се” предложението се приема.
10

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 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. № 246 от 21.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 926
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002
„АКТИВНИ“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“, инвестиционен приоритет № 2 „Устойчиво интегриране на пазара на
труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,
образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално
изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане
на гаранция за младежта”, специфична цел1: Увеличаване броя на икономически
неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са
получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа
(чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието; и Инвестиционен
приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези,
които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от
маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”,
специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за
обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени
към продължаване на образованието;.
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 247/21.07.2015 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред него.
По нея докладва:
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта,
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание информацията за
резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през
учебната 2014/2015 г. В информацията подробно са дадени показателите на училището.
Има тенденция за намаляване броя на учениците в следствие на миграцията. Тази година
ще има и намален брой на учениците в 1-ви клас. Посочени са програмите, в които
участва училището, проблемите и мерките, които са взети. Най-големият проблем на
училището все още е материално-техническата база, а именно:
1. Училището не е в състояние само да извърши ремонт на физкултурния салон, за
което не веднъж е уведомявана общинската управа в търсене на съдействие. До момента
нищо не е направено.
2. От ремонт се нуждаят също така и училищните тоалетни. През м. февруари 2014
г. училището е изготвило проект по НП „Подобряване на училищната среда” но МОН.
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Сумата, която е необходима за извършване на ефективен и качествен ремонт на 16 бр.
санитарни възли възлиза на около 200 000 лева.
3. Зъболекарският кабинет – вече втора година стои затворен, за което общинската
управа също е уведомена и помолена за съдействие, което не е получено. За закупуване на
съвременно оборудване са необходими около 20 000 лева, а ремонтът на самия кабинет
училището ще е в състояние само да извърши.
По посочените проблеми разисквахме по време на заседание на комисията, на
което възникнахна въпроси за начина на калкулиране на сумите необходими за
извършване на ремонтите. Становището на комисията е информацията да бъде приета.
В разискванията по девета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Моят въпрос към г-жа Маринова е дали е коментирано от ръководството на
училището за смяна или разкриване на нов профил на обучение за приема на ученици в 9
клас, освен природо-математически?
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз ще взема отношение във връзка с това, че ако училището е имало някакви
проблеми, то тези проблеми се решават и се коментират по време на ежеседмичните
оперативки, на които г-жа Маринова никога не присъства.
Аз имам няколко въпроса, отговори на които искам да получа, ако не сега, то на покъсен етап, а именно:
1. Анализирайки това, което е представено в информацията виждам, че към края на
миналата година броя на учениците е бил 522, а намалява на 506. От тази учебна година
година учениците от 496 падат на 466. Намаляваме броя на учениците и в същото време
отиваме на отсъствията на учениците от учебни занятия, които са се увеличили – 7 677
броя неизвинени отсъствия. Миналата 2013/2014 година средно на ученик са се падали по
14.5 отсъствия, а сега на ученик се падат по 16.5 неизвинени отсъствия. Какво прави
ръководството на училището, за да задържи учениците в класните стаи и да няма такъв
висок брой на неизвинени отсъствия.
2. Какво става с националното външно оценяване – посочени са постигнатите
резултати и виждаме какъв е средния бал, но колко е максималния бал? Никъде не пише.
Къде се намират нашите деца, оттук нататък къде могат да попаднат нашите деца, в какво
училище и т.н.
3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Със задоволство мога да кажа, че за първи път съм удовлетворена от представената
информация на училището. Единствената ми забележка тук е, че в продължение на 4
години ние искахме да ни бъде приложена една финансова част, а до днес такава не ни е
представена.
Виждам вече, че в ръководстовото на училището има мисъл за вслушване в
съветите на родителите и това, което те искат за децата си. Хубавото е че са взети
решения за разкриване на две нови паралелки за изучаване на английски и испански език.
Според мен най-големия проблем е, че ръководството на общината и ръководството на
училището за толкова години не можаха да намерят допирни точки, а това носи само
минуси основно за децата. Проблемите никак не са маловажни. Тоалетните в училището
могат да доведат до здравословни проблеми на децата.
4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Преди време комисията по здравеопазване, заедно с комисията по образование
посетихме училището и се запознахме съвсем отблизо с проблемите. Тогава взехме
решение и проведохме разговори с Кмета на Общината за асфалтиране на част от
площадката в двора на училището. Сега аз искам да попитам кмета има ли възможност
Общината да изпълни това обещание?
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
В действителност ние коментирахме това преасфалтиране на площадката,
направихме една КСС, от която стана ясно, че за това ще са необходими около 65 000
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лева. В момента, освен от заделения резерв на Общината, няма от къде другате да вземем
парите, но ще го направим. Разбира се няма как да направим ремонт на цялата площадка, а
само на участъка, където е баскетболното игрище.
6. Елка Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили:
Благодаря, че по-голямата част от вас разбраха колко грозно се получи това
нахвърляне на г-н Кмета не лично към мен, а към институцията. Тук не представлявам
себе си, а институцията, но дори и един грежданин да влезе тук, то подобава
управляващият да се отнася почтено. Това се отнася за човек, който има претенции да
управлява и да показва морал.
Започвам от въпроса на г-жа Ефтимова – в информацията обстойно бях обяснила,
че от тази учебна година беше взето решение на ПС от м. януари за промяна на профила –
от природоматематически той стана информационни технологии с изучаване на
география, информационни технологии и испански език.
Относно смущаващият брой отсъствия – да, в действителност е така и училището
прави всичко възможно да намали броя им. Ние не можем да поемем ангажимента на
другите институции, които трябва да помагат на училището и всичко, което се иска от нас
ние го правим. Работата на класния ръководител е в класната стая, а не на улицата да
търси учениците. Ние сме потърсили помощ от Кмета на общината, който трябва да
санкционира родителите на отсъстващите деца и досега на нас не ни е ясно дали това е
направено. Осигурили сме безплатни учебници, храна, дрехи и т.н. на децата в риск, само
за да могат децата да посещават учебните занятия. Не съм съгласна с упрека на Кмета,
който направи и не знам защо има едно непрекъснато воюване между училище – община.
Аз не съм човек, който на дребно ще воюва, показала съм индикации, че съм открита за
разговор, но за съжаление в лицето на г-н Кмета, аз не намерих същото. Ще кажа и защо
не идвам на оперативките – безсмислено е да повтаряме едни и същи неща, да присъствам
на разговори и когато аз кажа, че училището се нуждае от нещо, то просто това да увисва
във въздуха.
На въпроса на г-н Донев, относто как сме достигнали до тази сума, необходима ни
за ремонт ан тоалетните – направено ни е ценово предложение от г-н Манолов.
Първоначално искахме да започнем ремонта поетапно година за година, но се оказа, че
нещата са тотално навързани.
7. Стефка Райкова – Общински съветник:
Г-жо Маринова, спомням си, че имаше съдебно решение да получите сумата от
60 000 лева. Върнати ли са тези пари на училището, с които бехте могли да поемете част
от ремонта?
8. Елка Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две
могили:
На този етап не са ни върнати парите.
9. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз няма как да не взема отношение. Болната тема ни е неизвинените отсъствия и аз
като Кмет на тази Община съм взел необходимите мерки и съм санкционирал когото е
трябвало, но на 7 000 и повече неизвинени отсъствия при мен са пристигнали сигнали за
не повече от 10 деца, които вече са глобени. Но в тези 10 деца, не забравяйте, че влизат и
децата от ПГСС и ОУ.
Няма да коментирам това, което в ефир г-жа Елка Маринова ме нападна – има си
ред и начин, за да си потърся правата.
След приключване на разискванията 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. № 247 от 21.07.2015 г.
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с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 927
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2014/2015 г.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили през учебната 2014/2015 г.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 248/22.07.2015 г., относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили,
община Две могили.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание докладната записка, която касае отдаване под наем на част от
имот публична-общинска собственост. Имотът е с НТП “Обществен парк, градина”. Във
връзка с проявен интерес за наемане на търговска площ за разполагане на преместваемо
съоръжение (павилион) на плочника в югозападната част на общинския имот, е
изработена схема за поставяне, одобрена от главния архитект на общината. Следвайки
финансовия интерес на общината и за удобство на гражданите, следва да се проведе
процедура за отдаване под наем на площ от 8 (осем) кв. м. за поставяне на
преместваемото съоръжение – павилион. Становището на комисията е предложеният ни
проект на решение да бъде приет.
В разискванията по десета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Разбрах, че мястото за поставяне на павилиона е съгласувано с главния архитект на
Общината. Когато разглеждахме в нашата комисия докладната записка, зададохме въпрос
към служителя, който е изготвил докладната записка точно къде се предвижда мястото за
поставяне на павилиона. Установихме, че този павилион ще бъде поставен от чешмичката
до спирката, но там малко по-навътре се намира паметната плоча. За мен това е абсолютно
ненормално да поставим павилион точно пред паметната плоча.
2. Боян Симеонов – Общински съветник:
Аз също зададох въпроса към г-жа Йорданка Тодорова къде точно ще се намира
павилиона, защото от скицата не става ясно. Попитах дали гл. арх. Знае, че там има
паметна плоча – отговорът беше отрицателен. Точно поради тази причина аз ще гласувам
„Против”, защото ще бъде закрита паметната плоча. Ако се постави на друго място, нямам
нищо против и ще гласувам „За”.
3. Николай Христов – Кмет на Общината:
При мен дойдоха представители на фирма Табакхолдинг, става въпрос за веригата
„Лафка” за продажба на тютюневи изделия и на вестници. Работата на архитекта е да
изготви схема за поставяне. Това е направено, аз също съм против да се закрие паметната
плоча. Когато се вземе решението архитекта ще изготви скица точно къде ще бъде
поставен павилиона.
4. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Тъй като решението е, че Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем
след провеждане на търг с явно наддаване за срок от 5 години, имота представляващ:
обособена част от 8кв. в югозападната част на плочника до имот с идентификатор
20184.1.2848, за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион), съгласно одобрена
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схема за поставяне от гл.архитект на Общината . Понеже тази одобрена схема не е
представена, г-н Христов моето предложение е или да си оттеглите докладната записка и
на следващото заседание докладната да бъде внесена с приложената одобрена схема, за да
знаем все пак ние какво гласуваме.
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
В такъв случай аз си оттеглям докладната записка.
6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Говорим за развитието на икономиката в Две могили, а в същото време, г-н
Христов искате да допуснете „Лафка”. Моето предложение е изобщо да не внасяте
докладната записка. Давате ли си сметка какво ще се случи с дребните търговци?
7. Николай Христов – Кмет на Общината:
Докладната записка ще бъде внесена на следващото заседание на Общинския съвет
със необходимата схема за поставяне. Ние не можем да спираме хората, които искат да
направят нещо в Две могили.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/23.07.2015 г., относно:
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост,
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”
разгледа на свое заседание докладната записка, относно определяне на представител на
Община Две могили, който да вземе участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Русе. Заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
- град Русе е насрочено за 06.08.2015 година от 11:00 часа. 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. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и
Докладна записка с вх. № 250 от 23.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 928
1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 06.08.2015 г. от
11:00 часа в град Русе, определя Кремена Любенова - зам. кмет на Община Две могили да
го представлява.
2. Приема информацията за работата на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация – Русе, за периода от м. януари до м. юни 2015 година.
2.1. Приема проект за преразпределение на разходната част на бюджета за 2015
година.
2.2. Приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на асоциацията за 2016 година.
2.3. Разни.
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3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили.
Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 254/23.07.2015 г., относно:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-жа
Величка Георгиева Иванова.
По нея докладва:
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Присъждането на званието „Почетен гражданин” е традиция в много български
градове и общини, с което се подчертава приноса на определени личности.
В изпълнение на правомощията, произтичащи от разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от
Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско
значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община
Две могили до комисията е внесено предложение за удостояване със званието „почетен
гражданин на гард Две могили и Общината” г-жа Величка Георгиева Иванова.
Госпожа Иванова е магистър фармацевт и управител на Аптека „Вили” в град Две
могили”. Тя упражнява своята професия и полага грижи за здравето на населението на
общината вече 50 г. Ето защо предлагам да бъде удостоена със със званието „почетен
гражданин на гард Две могили и Общината” за дългогодишната си обществено-полезна
дейност и постижения в областта на здравеопазването.
Разисквания по дванадесета точка нямаше.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, давам думата на Светлозар Донев – Председател на Комисията по
„Образование, култура и културно – историческо наследство, вероизповедания,
символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма” да проведе гласуването.
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качествотот си на председател
на комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта,
възрастните хора, спорта и туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.
Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията.
После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма
нещо неясно.
Ако няма въпроси, моля г-н Великов и г-жа Георгиева да покажат кутията, да
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.
Г-н Чолаков и г-жо Райкова, моля да обявявате имената на хората по списъка,
които могат да упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се.
Г-жо Адям, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на Общинските
съветници.
След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в
списъка на гласувалите общински съветници.
След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 16
(шестнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за
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приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и
бюлетините в тях.
За работата си, комисията състави Протокол, в който се посочва, че Величка
Георгиева Иванова получава 11 (единадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три)
гласа „Въздържал се”.
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл. 61 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на
улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни
знаци на територията на Община Две могили и Докладна записка с вх. № 254 от
23.07.2015 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 929
1. Не удостоява със званието „Почетен гражданин на град Две могили и Общината”
– Величка Георгиева Иванова.
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 255/23.07.2015 г., относно:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” д-р Ангел
Петков Брайков.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
До Общински съвет Две могили е постъпило предложение от кмета на общината за
присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и Общината“ на д-р Ангел
Петков Брайков, известен лекар и бивш кмет на Общината в периода 1995 – 1999 г.
Званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” е най- високото
отличие на общински съвет – Две могили. То се присъжда на български и чуждестранни
граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във
всички области на обществения живот.
През последната седмица на месец август предстои да се проведе седмицата на
Община Две могили. В тези празнични дни считам за необходимо да отдадем заслужена
почит на наши съграждани, допринесли за развитието и прославата на града и общината.
Комисията разгледа предложението и излезе със становище то да бъде прието.
Разисквания по тринадесета точка нямаше.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, давам думата на Светлозар Донев – Председател на Комисията по
„Образование, култура и културно – историческо наследство, вероизповедания,
символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма” да проведе гласуването.
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”:
Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качествотот си на председател
на комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта,
възрастните хора, спорта и туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.
Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията.
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После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма
нещо неясно.
Ако няма въпроси, моля г-н Великов и г-жа Георгиева да покажат кутията, да
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.
Г-н Чолаков и г-жо Райкова, моля да обявявате имената на хората по списъка,
които могат да упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се.
Г-жо Адям, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на Общинските
съветници.
След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в
списъка на гласувалите общински съветници.
След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 16
(шестнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за
приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и
бюлетините в тях.
За работата си, комисията състави Протокол, в който се посочва, че д-р Ангел
Петков Брайков получава 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един)
глас „Въздържал се”.
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл. 61 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на
улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни
знаци на територията на Община Две могили и Докладна записка с вх. № 255 от
23.07.2015 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 930
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Две могили и Общината” –
д-р Ангел Петков Брайков.
2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името и в „Почетната
книга на Община Две могили”.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 251/23.07.2015 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова, живееща в град
Две могили за раждане на първо дете – Кристиана Христова Христова.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – 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 на Петя Христова за раждане
на първо дете. 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 Христова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200 лева за раждане на първо дете.
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
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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 пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 251
от 23.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 931
1. Отпуска на Петя Антонова Христова, живееща в град Две могили, община Две
могили, област Русе, на улица „Възраждане” № 26 еднократна финансова помощ в размер
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Кристиана Христова Христова, родена на
03.06.2015 г.
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. № 252/23.07.2015 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Симеонов Панайотов и
Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети
септември” № 15.
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 Валентин Симеонов Панайотов
и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова. Положението на семейството е много тежко в
действителност, става въпрос за детето им, което се нуждае от лечение. 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
Валентин Симеонов Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова и излезе със
становище да им бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по петнадесета точка нямаше.
По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари,
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и
Докладна записка с вх. № 252 от 23.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 932
1. Отпуска на Валентин Симеонов Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова
Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети септември” № 15 еднократна
финансова помощ в размер на 200 лева.
2. Задължава ги да представят в Общинския съвет оправдателни документи, от
които да е видно, как са изразходвали отпуснатите им средства. В случай, че не
представят такива, следва да ги възстановят.
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 253/23.07.2015 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живеещи в село
Батишница, на улица „Камчия” № 6.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Председател 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 Здравка Маркова Иванова. Г-жа
Иванова иска да и бъде отпусната еднократна помощ, за да може да си закупи дърва за
отоплителния сезон. 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 гжа Иванова и тъй като тя иска еднократна помощ за закупуване на дърва, комисията
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна помощ – 5 куб. дърва от общинския
поземлен фонд.
Разисквания по шестнадесета точка нямаше.
По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари,
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и
Докладна записка с вх. № 253 от 23.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 933
1. Отпуска на Здравка Маркова Иванова, живееща в село Батишница, на улица
„Камчия” № 6 еднократна помощ в размер на 5 куб. дърва от общинския поземлен фонд.
Седемнадесета точка от дневния ред:
Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общинския съвет:
Колеги, ще си позволя по тази точка да направя предложение Общинския съвет, да
приеме следното решение:
1. Упълномощава Общинския съветник Байчо Георгиев да подпише Протокол №
55/31.07.2015 г. на Общински съвет – Две могили.
2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното:
2.1. Да подготви и насрочи за месец август 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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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 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, с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 934
1. Упълномощава Общинския съветник Байчо Георгиев да подпише Протокол №
55/31.07.2015 г. на Общински съвет – Две могили.
2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното:
2.1. Да подготви и насрочи за месец август 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”.
Осемнадесета точка от дневния ред:
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Боян Симеонов – Общински съветник:
Г-н Христов, аз искам да попитам кое наложи отсичането на дървото отстрани на
сградата на читалището в Две могили?
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:
Г-н Христо, всички знаем, че ремонта на парка е на стойност 800 хил. лева. Както
аз, така и жителите на Общината искат да знаят къде точно са вложени тези средства.
Предлагам да бъде изготвена КСС, която да бъде публикувана на сайта на Общината.
3. Татяна Василева – Общински съветник:
Г-н Христов, капковото напояване в парка работи ли още, защото преди няколко
дни видях работниците на фирма Черни лом да поливат на ръка.
4. Стефка Райкова – Общински съветник:
В село Острица бе изграден шадраван на центъра на селото. По кой проект беше
направено това – от нашия парк ли бяха отклонени средства или ….?
5. Николай Христов – Кмет на Общината:
На въпроса за отсеченото дърво – преди няколко дни когато беше силния вятър
имаше проблем, един от клоните на дървото се е счупил и е паднал пред преминаважи
деца. Назначих комисия, която е отишла на място и е инспектирала дървото.
Специалистите казаха, че цялото дърво е изгнило отвътре и е наложително да бъде
отрязано.
Градския парк – всички документи свързани с него са публични и всеки, който се
интересува може да дойде и да ги погледне. Другата седмица очакваме държавно21

приемателната комисия да дойде за приемане на парка. Всичко е редовно и ако е
възможно, това което искате ще бъде вдигнато на сайта на Общината.
Капковото напояване все още работи, уредите бяха счупени, но вече са
ремонтирани. Лошото е, че няма как с капковота на 100 % да бъде обхванато всичко,
затова двама човека поливат на ръка недостижимите места.
За шадравана в Острица – средствата не са отклонени от парка, не знам как Лена
Добрева го е изградила.
Байчо Георгиев – Председателстващ Общински съвет – Две могили: Поради
изчерпване дневния ред на петдесет и петото (редовно) заседание на Общинския съвет,
обявявам същото за закрито.
Протоколът е изготвен на 07.08.2015 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № .........
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МД/МД
Председателстващ Общинския съвет – Две могили:

______________________________(Байчо Георгиев)
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