
 

 1

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

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

Екз. № 3 

П Р О Т О К О Л 

№ 57 
 

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

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския 

съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 14 (четиринадесет) общински съветника. 
 Отсъстват:  

1. Байчо Петров Георгиев. 
2. Татяна Василева Димитрова. 
3. Теодор Атанасов Андреев. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Кремена Любенова – За Кмет на Община Две 

могили, съгласно Заповед № 730 от 18.09.2015 г., Николай Христов – Кмет на Общината, 
Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, Мариета Петрова – Секретар на 
Община Две могили, Момчил Абрашев – Представител на Областна администрация град 
Русе, кметове на кметства от Община Две могили. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
 

Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам да дам думата 
на Председателя на Общинската избирателна комисия, която да обяви тяхно решение. 

Красимира Русинова – Председател на Общинската избирателна комисия в 

град Две могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две могили 
обявявам взето от нас решение за избор на общински съветник на мястото на Соня 
Петрова Неделчева – Нечева от ПП “ГЕРБ”, както следва: 

1. С решение № 151/17.09.2015 г. обявяваме за избран за общински съветник 
лицето Мария Василева Василева – Колева: 
 

Следва общинският съветник да положи предвидената в член 32, алинея 1 от 
ЗМСМА клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-жа Колева да дойде до мен, да слуша какво казвам и да 
повтаря след мен – ясно и високо. 

 
Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, 

а г-жа Колева – я повтаря. 

 
"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 
 ЗАКЛЕХ СЕ! 
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Моля общинският съветник Мария Василева Василева – Колева да удостовери 

полагането на клетвата си с подписването на клетвената декларация. 
Г-жа Колева отива при Председателя на Общинската избирателна комисия и 

подписва предварително подготвената клетвена декларация. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
Уважаеми общински съветници, 

 Преди да Ви дам думата за обсъждане и гласуване на проекта за дневен ред, искам 
да направя едно съобщение, а именно след насрочване на настоящото заседание в 
деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни записки – Докладна записка 
от Кремена Любенова с вх. № 355 от 25.09.2015 г., относно: Подкрепа участието на 
Областна администрация Русе в проект по програма INTERREG – A Румъния – България 
– „Зелени туристически коридори за два трансгранични национални парка – Парк 
Русенски Лом и Парк Комана и Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353 от 
25.09.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов 
Симеонов, живееща в село Баниска, на улица „Христо Ботев” № 58. 

Съответните комисии разгледаха докладните записки на свои заседания. Имат 
становища и готовност да ги представят в днешното заседание. По тази причина, 
предлагам тези докладни записки да станат съответно точка 28 и 29 от дневния ни ред. 

Освен това в дневния ни ред е допусната една техническа грешка – пропуснато е да 
се включи за разглеждане „Избор на Председателстващ за следващото заседание на 
Общинския съвет”, поради което предлагам тази точка да бъде включена в дневния ни 
ред.  

 

  Вие, имате ли други предложения за неговото изменение или допълнение? 
Няма. 
Който е съгласен в предложения проект за дневен ред, в който: 
1. Т. 28 да стане: Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353 от 

25.09.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов 
Симеонов, живееща в село Баниска, на улица „Христо Ботев” № 58 

2. Т. 29 да стане: Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 355 от 25.09.2015 
г., относно: Подкрепа участието на Областна администрация Русе в проект по програма 
INTERREG – A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два 
трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана 

3. А т. 30 да стане: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на 
Общинския съвет” и т. 28 да стане съответно т. 31 от дневен ред на настоящото заседание 
на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет с 14 (четиринадесет) гласа 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 330/17.09.2015 г., относно: 

Изменение на Решение № 938 по Протокол № 56/21.08.2015 г. на Общински съвет град 
Две могили. 

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

2. Отчет от Николай Христов с вх. № 301/03.09.2015 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. на Община Две 
могили. 
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Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.09.2015 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско жилище. 
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. № 316/11.09.2015 г., относно: 
Продажба на жилищен имот в село Острица, Община Две могили. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 323/16.09.2015 г., относно: 
Продажба на земеделска земя „Нива” – частна общинска собственост в землището на село 
Бъзовец. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/18.09.2015 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2015 г., актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за 
сметките за средствата от европейския съюз за 2015 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.09.2015 г., относно: 

Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински 
съвет Две могили. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Христина Ефтимова и Татяна Василева с вх. № 

341/24.09.2015 г., относно: Удържане на дължимите лични осигуровки от общинските 
съветници. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 342/24.09.2015 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

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

10. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 343/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Батишница”. 

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

11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 344/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Кацелово”. 

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

12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран 
Върбовка”. 

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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13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 346/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Бъзовец”. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 347/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Баниска”. 

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

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 348/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село 
Чилнов”. 

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/24.09.2015 г., 

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 308/08.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, 
живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 104. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/08.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в 
град Две могили, на улица „Захари Стоянов” № 15. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/08.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, 
живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 164. 

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

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/08.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, 
живееща в село Острица за раждане на първо дете – Светлозара Начева Димитрова. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/08.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 319/16.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Еге Сунаев Фикретов. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 320/16.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Инна Миткова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Соня Станиславова Иванова. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 321/16.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Йоанна Любчева Живкова. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 327/17.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 328/17.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милена Колева Асенова, 
живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34. 

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

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 333/18.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова, 
живееща в село Баниска, на улица „Иглика” № 14. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353 от 25.09.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов Симеонов, 
живееща в село Баниска, на улица „Христо Ботев” № 58. 

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

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
29. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 355 от 25.09.2015 г., 

относно: Подкрепа участието на Областна администрация Русе в проект по програма 
INTERREG – A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два 
трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана. 

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

30. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
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Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 330/17.09.2015 г., относно: 

Изменение на Решение № 938 по Протокол № 56/21.08.2015 г. на Общински съвет град 
Две могили. 

По нея докладва:  

1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

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 въпросната докладна 
записка, която е в следствие на постъпилите в деловодството на Общинския съвет две 
докладни записки съответно от Елка Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили и Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев”. 
 В тях директорките на училищата ни уведомяват, че след откриването на учебната 
година на 15.09.2015 г. се е получило движение на учениците, като е намалял техния брой. 

Становището на комисията е предложението да бъде прието. 
В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Аз искам само да кажа, че от тази година заверката на образците става он-лайн и 
ако тези образци не бъдат заверени, то финансирането на училищата спира, което е много 
тревожно. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, чл. 2а и чл. 3 

във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 3 от Наредба № 7 от 20.12.2000 г. за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чл. 

12 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, 

издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. и 

Докладна записка с вх. № 330 от 17.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 949 
  

1. Изменя т. III, подточка 5 от Решение № 938 по Протокол № 56/21.08.2015 г. на 
Общински съвет град Две могили, където думите „20 ученика” се заменят с думите „17 
ученика”. 

2. Изменя т. IV, подточка 1 от Решение № 938 по Протокол № 56/21.08.2015 г. на 
Общински съвет град Две могили, където думите „10 ученика” се заменят с думите „9 
ученика”. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да подаде мотивирано искане до 
Началника на РИО – Русе за разрешение за формиране на една паралелка в X клас с 9 
ученици в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе през учебната 
2015/2016 година. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да подаде мотивирано искане до 
Началника на РИО – Русе за разрешение за формиране на една паралелка в 5 клас с 17 
ученици в ОУ „Христо Ботев” – село Баниска, област Русе през учебната 2015/2016 
година. 

 

Втора точка от дневния ред:` 
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Отчет от Николай Христов с вх. № 301/03.09.2015 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. на Община Две 
могили. 

По него докладва:  

1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 

Микерям Адям чете отчета. 

Комисията разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде 
приет. 

 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 8а от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 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 и 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 Отчет с вх. № 301 от 03.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 950 
  

1. Приема доклада за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2015 г. 
в съответствие с единната бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 

3 234 244 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  239 846 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 586 923 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 774 855 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  86 866 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 32 648 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300 - 90 055 лева  
1.1.7. Средства по сметки 603 161 лева 
 в това число преходен остатък от 2014 г. (плюс)  

- остатък в банка за периода в лева/минус/ 
803 250 лева 

- 224 222 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 2): 

3 234 244 лева 

2. Приема доклада за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
първото шестмесечие на  2015 г. в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.2.1. Наличност в началото на периода преходен остатък 
2014 г 

6 732 лева 

2.2.2. Получени приходи 127 381 лева 
2.2.3. Разходи 120 880 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  - 13 233 лева 
2.3. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2014 г 662 713 лева 
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2.3.2. Получени приходи 3 197 лева 
2.3.3. Разходи 662 478 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  - 3 432 лева 

 3. Приема Отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за първото 
шестмесечие на 2015 г. в следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   310 075 лева 
3.1.2. Получени приходи  §9310 /гаранции по договори и 

земед.ренти/ 
- 22 718 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  - 287 358 лева 
4. Приема доклада за състоянието на общинския дълг на Общината за първото 

шестмесечие на 2015 г. в следните размери: 
4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 13 216 лева 
4.2 Лихва 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 7 423 лева 
4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00% 

4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2015 г   

4.5.1 Главница 103524 лева 
4.5.2 Лихва 12423 лева 

 5. Приема доклада за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД за 
първото шестмесечие на 2015 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 

30.06.2015 г 

  

   
 6. Приема отчета на общинската фирма „Черни лом 2008” ЕООД за първото 
шестмесечие на 2015 г., както следва: 

6.1 Реализирани приходи 142 х.лв 
6.2 Направени разходи 135 х.лв 
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 първото шестмесечие на 2014 и 
2015 г.; 

2. Приложение № 2 – Справка за разходите по параграфи по бюджета на общината за 
първото шестмесечие на 2014 и 2015 г.; 

3. Приложение № 3 – Справка на структурата на разходите по бюджета на общината 
за първото шестмесечие на 2014 и 2015 г.; 

4. Приложение № 4 – Отчет на капиталовите разходи на общината за първото 
шестмесечие на 2014 и 2015 г.; 

5. Приложение № 6 – Отчет на бюджета на ОП „Обществено хранене” за първото 
шестмесечие на 2014 и 2015 г.; 

6. Приложение № 7 – Отчет за първото шестмесечие на 2015 г. за сметките за 
средствата от Европейския съюз; 

7. Приложение № 9 – Отчет за поетия нов дълг и размер на съществуващия дълг през 
2015 г.; 

8. Приложение № 10 – Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения 
към 30.06.2015 г.; 
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9. Приложение № 11 – Справка за просрочените вземания, които са събрани през 
първото шестмесечие на 2015 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.09.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско жилище. 

По нея докладва:  

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

С договор № 374/ 18.10.2011 г. за отдаване под наем на недвижим имот в град Две 
могили бе отдаден под наем „Апартамент № 5”- самостоятелен обект с идентификатор 
20184.1.2528.3.5 находящ се в Жилищен блок „Гагарин” с административен адрес бул. 
”България” № 93, вход В ет. 3. С постъпило искане с вх. № 3154 от 05.08.2015 г. от 
наемателя за едностранно прекратяване на наемните отношения, договора е прекратен. По 
тази причина и в интерес на общината, се налага вземане на ново решение от нас за 
отдаване под наем на гореописания имот. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
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. 

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

администрация, чл. 14, чл. 45а, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 

1, чл. 49, чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе, т. 13 от Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 

квадратен метър 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. № 315 от 11.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 951 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години, имота представляващ: „Апартамент № 5” -
самостоятелен обект с идентификатор 20184.1.2528.3.5 находящ се в Жилищен блок 
„Гагарин” с административен адрес бул. ”България” № 93, вход В, ет. 3, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3484/11.10.2011 г. 

1.1. Началната месечна наемна цена при провеждането на търга да бъде 100.00 лева 
съгласно т. 13 от Тарифата за определяне на минимални месечни наемни цени на 
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти  на Наредба №7 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 
в Община Две могили, област Русе. 

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

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

 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 316/11.09.2015 г., относно: 
Продажба на жилищен имот в село Острица, Община Две могили. 

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 настоящата докладна записка. Става въпрос за продажбата на 
недвижим имот собственост на Община Две могили по Акт за частна общинска 
собственост № 1289 от 15.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили. Имотът 
представлява дворно място с площ 1220 кв.м., съставляващо УПИ VІІ-221 в кв. 24 по 
плана на с. Острица, община Две могили, с построените в него двуетажна масивна 
жилищна сграда строена 1979 г. застроена върху 77.25 кв.м. и пристройка върху 108.50 
кв.м., при граници и съседи:север УПИ ІV-226, изток –улица, юг УПИ VІІ-221. Към имота 
има проявен интерес за закупуване, което налага да вземем решение за продажба. 
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. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, и чл. 51 т.1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 316 

от 11.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 952 
  

1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижимия имот представляващ дворно място с площ 1220кв.м., съставляващо 
УПИ VІІ-221 в кв.24 по плана на с.Острица, община Две могили, ЕКАТТЕ 54362 с 
построените в него двуетажна масивна жилищна сграда строена 1979г. застроена върху 
77.25кв.м. и пристройка върху 108.50кв.м., при граници и съседи:север УПИ ІV-226, изток 
–улица, юг УПИ VІІ-221., предмет на Акт за частна общинска собственост № 1289 от 
15.11.2008г. на Кмета на Община Две могили 

1.1. При данъчната оценка на имота в размер на 2 574 (две хиляди петстотин 
седемдесет и четири) лева, и пазарна оценка  в размер на 16 823 (шестнадесет хиляди 
осемстотин двадесет и три) лева, определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване 17 000 (седемнадесет хиляди) 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. 

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 323/16.09.2015 г., относно: 
Продажба на земеделска земя „Нива” – частна общинска собственост в землището на село 
Бъзовец. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател 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. Става въпрос за продажбата на 
имот собственост на Община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3131 
от 02.09.2010 г. на Кмета на Община Две могили. Имотът предствалява „нива” с площ 
0.367 дка в местността „Дълги дол”. В интерес на общината и във връзка с проявен 
интерес за закупуването му се налага вземане на решение. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 323 от 16.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 953 
  

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: „Нива” с площ 0.367 дка (триста шестдесет и два кв.м.) представляваща 
имот № 129016 (едно, две, девет, нула, едно, шест), местността „Дълги дол”, категория на 
земята при неполивни условия ІХ по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя землището на с.Бъзовец, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
07212, при граници и съседи: север имот №129042-полски път на общината, изток имот 
№000524-пасище, мера нва общината, юг имот №000524-пасище, мера нва общината, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 3131 от 02.09.2010г. 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 8.90 (осем лева и деветдесет 
стотинки) и пазарна оценка на имота в размер на 396 ( триста деветдесет и шест лева), 
определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 400 
(четиристотин 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. 
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Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/18.09.2015 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2015 г., актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за 
сметките за средствата от европейския съюз за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Преди края на третото тримесечие се направи пълен анализ на приходната и 

разходната част на бюджета на общината към 30.09.2015 г. Постъпиха и докладни записки 
от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и Читалище с. Батишница.  

В приходната част  
- Намалява се вноската към Регионалната инспекция по околната среда и водите 

Русе по Закона за управление на отпадъците с 16 258 лв, поради по-малкия обем отчетени 
отпадъци. Този разход бе планиран от изравнителната субсидия. Освободените средства 
се насочват за покриване на вноските в Сибанк по обслужване на банковата гаранция по 
проекта на читалище Две могили за месец юли, август и септември, с което тя приключва;  
покриване на разходи по поддръжката на реновирания градски парк, включващи 
ел.енергия, вода и охрана. 

Прави се разместване в параграфите за продажби на активи – 30 000 лв. се 
преместват от пар. 40-40 „Продажба на земя” в пар.40-29 „Продажба на др.ДМА”.  

В приходната част се намалява параграф 62-02 „Предоставен трансфер по 
извънбюджетната сметка” с 52 802 лв. Там беше предвидено да се прехвърлят по 
извънбюджетната сметка на общината средства от продажби на ДМА за разплащане на 
разходи по мярка 321 и 321. Този разход ще се извърши със средства от субсидия, което 
намира отражение в актуализирания списък на капиталовите разходи и актуализирания 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2015 г  

Разходната част се променя с преструктуриране на разходите в почти всички 
дейности.  

В читалище с. Батишница се извърши текущ ремонт със собствени средства, които 
не бяха достатъчни и молбата им беше да бъдат подпомогнати за довършителни работи с 
200 лв. Общински съвет Две могили е изявил готовност това да стане със средства от 
икономиите му от Фонд Работна заплата.  

Част от резерва в размер на 5917 лв. се използва за покриване на разходи по 
задължителни застраховки на направените ремонти по мярка 321 и 322, за придобитото 
оборудване по мярка 226. 

Извършени са и текущи ремонти в ЦДГ Две могили, в Земеделския център, в две 
стаи в общинска администрация Две могили, в ритуалната зала на кметство Бъзовец, в 
Летния театър в Две могили, поправени са и счупените уреди в новоремонтирания парк в 
Две могили на обща стойност 14 726 лв. Тези разходи се покриват от намаляване на пар. 
51-00 във функция „Отбрана и сигурност”, обект „Укрепване свлачище с.Пепелина – 
подобект „Подмяна на водопровод”, тъй като водопровода е ремонтиран от 
Водоснабдяване и канализация Русе 

По докладна записка от директора на ОДК Две могили 5000 лв. се преместват в 
параграф 52-03 за закупуване на 5 бр. климатици от параграф 01-01. 

От реализираните икономии от незаети бройки в дофинансирана дейност 
„Общинска администрация” се покриват разходи в останалите дейности – за улично 
осветление, добив на дървесина в поделенията на общината, за озеленяване и др. 

Всички корекции са представени по-долу в табличен вид 
 В Капиталовата програма като се променят източниците на финансиране както 
следва: 
 - В обект „Укрепване свлачище с.Пепелина – подобект „Подмяна на водопровод”се 
намаляват разходите с 14 726 лв. 
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- В обект „Рехабилитация ул. "Дружба" Две могили”  общия размер се запазва, като 
40 198 лв. са за сметка на субсидия, разликата остава от продажби; 

- Обект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. 
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” по мярка 
322» се премества от списъка на капиталовите разходи от извънбюджетната сметка в 
бюджетната сметка на общината и разхода ще е за сметка на субсидията в размер на 3 100 
лв. 

- Обект „Проектно-проучвателни работи /Рехабилитация ОПМ по път RSE 1082 
,разклона Чилнов-Бъзовец до център Баниска с водопровод и път TGV 1137 землище Цар 
Асен до център Баниска с водопровод/-досегашна Мярка 321” ще е за сметка на приходи 
от от продажби на ДМА /93 000 няма да бъдат отворени през 2015 г. 

-Обект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE  1005-І-5 /Обретеник-
Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от 
км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 
200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могили-Острица/-
Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от 
ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе” по мярка 
321» се премества от списъка на капиталовите разходи от извънбюджетната сметка в 
бюджетната сметка на общината и разхода ще е за сметка на субсидията в размер на 49 
702 лв. 

- Придобиване на материални дълготрайни активи – „Закупуване на колесен 
трактор-втора употреба” се заменя със „Закупуване на снегорини – 2 бр” – стойността 
остава непроменена. 

- Добавя се „Закупуване на климатици в ОДК Две могили – 5 бр. на стойност 5 000 
лв. 

Становището на комисията е предложението да бъде прието. 
 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, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.39, 

ал.1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област и Докладна записка с вх. № 334 

от 18.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 954 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.09.2015 г. в приходната и 
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2015 г., съгласно Приложение 2 

3. Приема актуализиран Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
европейския съюз за 2015 г, сътласно Приложение 3 

4. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.09.2015 
г., актуализиране на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
европейския съюз за 2015 г. и промени по бюджета в приходната и разходната част по 
мероприятия и параграфи към 30.09.2015 г. 

 

Седма точка от дневния ред:` 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.09.2015 г., относно: 

Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински 
съвет Две могили. 

По нея докладва:  

1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка и излезе със становище тя да бъде приета. 
Разисквания по седма точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 

ПМС № 72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г...последно изм. бр. 2 от 

07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 336 от 18.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 955 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2015 г. до 
30.06.2015 г. на кмета на общината – Николай Христов Христов в размер на 130 /сто и 
тридесет/ лева, както следва: 

- РКО № 37/12.01.2015 г.           20,00 лв. 
- РКО № 88/26.01.2015 г.           20,00 лв. 
- РКО № 242/27.02.2015 г.           20,00 лв. 
- РКО № 435/20.04.2015 г.           20,00 лв. 
- РКО № 577/21.05.2015 г.           10,00 лв. 
- РКО № 584/21.05.2015 г.           20,00 лв. 
- РКО № 714/18.06.2015 г.           20,00 лв. 
2. За периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. Председателя на общински съвет няма 

извършени разходи за командировки. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова и Татяна Василева с вх. № 
341/24.09.2015 г., относно: Удържане на дължимите лични осигуровки от общинските 
съветници. 

По нея докладва:  

1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
С наше Решение № 935/21.08.2015 г. бе определена временна комисия за 

извършване на проверка на социалното и здравно осигуряване на общинските съветници 
за мандат 2011 – 2015 г. За резултатите от проверката комисията е изготвила доклад с 
препоръки, която е представен в Общински съвет и пред кмета на общината. В 
съответствие с правомощията дадени с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, колегите г-жа Ефтимова и г-жа Василева 
внасят настоящата докладна за разглеждане от Общински съвет. 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социалното осигуряване общинските 
съветници са задължително осигурени лица. Задължителните осигуровки се разпределят 
между осигурителите и осигурените в съотношение, определено с чл. 6, ал. 3 от Кодекса 
за социалното осигуряване. Член 272, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда разрешава да се 
правят удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя, когато се 
отнасят за лични осигуровки. Поради особения статут на общинските съветници и поради 
това, че мандатът на общиноски съвет вече изтича се налага разглеждането на този 
въпроси и вземането на решение. Становището на комисията е предложението да бъде 
прието. 
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Разисквания по осма точка нямаше. 

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

23 във връзка с и 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 

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 341 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 956 
  

1. Общинските съветници разрешават да се удържат дължимите лични социални, 
здравни и допълнително задължително осигурителни вноски за периода 04.11.2011 – 
31.01.2013 г. от възнагражденията им за месец септември 2015 г. 

2. Задължава изпълняващия длъжността Кмет на общината да предпиеме 
необходимите действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 342/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател 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, която касае избиране на 
временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Две могили. Предложението е да 
изберем за ВрИД Кмет на Общината зам.-кметът – г-жа Кремена Любенова, както е и по 
закон. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Според мен тук решението би било по-редно да го вземем „… считано от 
18.10.2015 г.”, тъй като ВрИД Кмет на Общината трябва да е 7 дни преди изборния ден. 

2. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Да, съгласен съм с предложението на г-н Чолаков, защото ако го вземем считано от 
17.10.2015 г., 7-дневния срок изтича на 24.10.2015 г. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, 

изр. 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. № 342 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 957 
  

1. Избира, считано от 18 октомври 2015 г. Заместник-кметът в Община Две могили 
– Кремена Недкова Любенова за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Община Две 
могили», за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 
 2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 1 462 (хиляда 
четиристотин шестдесет и два) лева. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 343/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 
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По нея докладва:  

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

Тази докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията, но тук и 
за останалите населени места е спорен въпросът, считано от коя дата трябва да бъдат 
избрани. Това са служители в кметствата. Според мен трябва да ги изберем, считано от 
01.10.2015 г. 

В разискванията по десета точка уастие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общинскси съветник: 

Колеги, тази и следващите докладни записки, относно определяне на временно 
изпълняващи длъжността кмет по населени места би следвало да бъдат разгледани по-
обстойно и да ги дебатираме по-подробно. 

На първо място, чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, казва че Общинският съвет е органът, 
компетентен да вземе решение в случай, че кмет на община или кмет на кметство са 
регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. Този текст от ЗМСМА 
не предвижда ограничения по отношение на лицата, които Общинският съвет може да 
избере.  

Разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА определя срока, в който общинският съвет 
взема това решение – в 7-дневен срок преди края на мандата. Лицата, които са се 
регистрирали за участие в изборите са длъжни да излязат в отпуск (платен или неплатен) 
след регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите включително, по аргумент 
от чл. 161 от Изборния кодекс. От деня, следващ датата на постановяване на решението на 
ОИК за регистрация, регистрираните кандидати, в случая кметове на кметства, кмет на 
община следва да излязат в отпуск, като от този момент спират да изпълняват функциите 
си и служебните си задължения.  

ЗМСМА не урежда въпроса кой ще изпълнява длъжността кмет на кметство в 
периода от излизането в отпуск до момента, предвиден в нормата на чл. 42, ал. 6 от 
ЗМСМА – 7 дни преди края на мандата. В кметствата няма длъжност заместник – кмет на 
кметство, ето защо кметът на кметството не би могъл да определи заместник – кмет, който 
да го замества при отстъствието му до настъпване на момента в който общинският съвет 
взема решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет. Това е така, защото 
нормата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА касае само кметовете на общини и кметовете на 
райони и не се отнася за кметовете на кметства. Тя би могла да се приложи по отношение 
на заместване на кмета на общината и то, в случай че заместник – кмета на общината не е 
регистриран като кандидат за участие в изборите.  

Следователно от момента на регистрацията на кметовете на кметства до момента 
на вземане на решението на общинския съвет – 17.10.2015 г. (седем дни преди края на 
мандата), кметствата и общината остават без кметове, което е недопустимо, предвид 
обстоятелството, че кметът на кметство е орган на изпълнителната власт и има редица 
правомощия, които не могат да бъдат делегирани на други лица.  

В случая е налице непълнота в нормативния акт – ЗМСМА, тъй като конкретната 
хипотеза не е уредена в него. Това налага да се търси изход по пътя на тълкуването на 
правните норми и прилагането им по аналогия.  

В чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА е уредена хипотезата на предсрочно прекратяване на 
пълномощията на кмет на кметство или кмет на община. Органът компетентен да избере 
временно изпълняващ длъжността кмет отново е общинският съвет. В тази хипотеза 
общинският съвет взема решението си след получаване на решението на ОИК за 
прекратяване на пълномощията на кмета. Така избраният временно изпълняващ 
длъжността кмет осъществява правомощията на кмет до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет, т.е крайният срок до който временно изпълняващият длъжността кмет 
може да осъществява правомощията на кмет е един и същ, както по ал. 4, така и по ал. 6 на 
чл. 42 от ЗМСМА – до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Предложението се прави 
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от общински съветник. Предложението за временно изпълняващ длъжността кмет в 
случаите по ал. 6 също се прави от общински съветник, тъй като чл. 42, ал. 6, изречение 
второ, препраща към ал. 4, изречения второ и трето.  

След всичко казано до тук става ясно, че ние нямаме никакво нарушение с 
избирането на ВрИД Кмет на Община Две могили, защото кметът си има зам.-кмет, който 
трябва да го замества, когато той отсъства. 

За местните кметове нещата са малко по-различни и не са конкретизирани в закона. 
Проблемът е, че в три-дневен срок за тях трябва да се подадат уведомления в НАП. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Поради всичко това, което каза г-н Чолаков аз съм се интересувал и навсякъде ни 
препоръчват да направим нещата с местните кметове, така както е с общинския кмет. Така 
или иначе по селата когато даден кмет излизи в отпуск нали пак го замества служителят, 
който е в кметството. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

След като е пусната заповедта на кмета на общината за служителите по населените 
места, регистрирано ли е нещо в НАП? 

4. Кремена Любенова – За Кмет на Община Две могили съгласно Заповед № 

730 от 18.09.2015 г. на Кмета на Общината: 

Не, нищо не е регистрирано в НАП. 
5. Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили: 

Съгласно чл. 107 от КТ, когато трудовото правоотношение възниква от избор или 
от конкурс, преди постъпването на работа работодателят и работникът или служителят 
уговарят размера на трудовото възнаграждение. Така са възникнали трудовите отношения 
със служителите в кметствата по населените места. В момента, обаче, когато бъдат 
назначени за ВрИД кмет на населено място би следвало да се сключи споразумение с тях, 
което трябва да се регистрира в НАП в 3-дневен срок от сключването. 

6. Кремена Любенова – За Кмет на Община Две могили съгласно Заповед № 

730 от 18.09.2015 г. на Кмета на Общината: 

Мен защо никой не ме е уведомил за тези споразумения? В тази връзка на мен кой 
ще ми подпише споразумението? 

7. Момчил Абрашев – Представител на Областна администрация град Русе: 

Споразумението би следвало да бъде сключено със служителите след датата на 
вземане на решението, няма как да е със задна дата. Моето мнение е че не би следвало да 
се конкретизира дата в решението. 

8. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Според мен, тук проблемът е със заплащането на хората, които ще изпълняват 
длъжността кмет на населеното място със заповед, до момента на вземане на решение от 
нас. 

9. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Най-правилно ще бъде да не изписваме дата в решението, но като т. 2 от решението 
да запишем основното трудово възнаграждение, което ще получават служителите след 
подписване на споразумението. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, 

изр. 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. № 343 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 958 
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1. Избира старши специалист в Кметство село Батишница – Нора Георгиева Колева 
за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Батишница», за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 850 (осемстотин и 
петдесет) лева. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 344/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка е идентична с предходната. Предложението тук е служителката 
Диана Генова да изпълнява длъжността кмет на кметство село Кацелово. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Стоян Гецов – Общинскси съветник: 

Аз не съм съгласен Диана Генова да бъде избрана за ВрИД кмет на кметство село 
Кацелово и предлагам да избирим Тодор Вълчев Тодоров. Той е бил дългогодишен кмет 
на селото и съм сигурен, че с него няма да имаме никакви проблеми. Всички знаете как 
Диана Генова в продължение на много години е подправяла квитанции и е присвоявала 
никак малки суми пари. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Не можете така да говорите г-н Гецов, защото нямате никакви доказателства за 
това. Това може да се установи след ревизия от съответните институции, дотогава ние 
нямаме право да обвиняваме никого в нищо. 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, тук има направени две предложения, които ще подложа на гласуване 
поотделно. 

 

Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно: Избира 
Старши специалист в Кметство село Кацелово – Диана Маринова Генова за временно 
изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Кацелово», за срок до полагане на клетва 
на новоизбрания кмет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
 Против. 
 Въздържали се. 
 С 5 (пет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се” 
предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Стоян Гецов, а именно: 
Избира Тодор Вълчев Тодоров за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство 
село Кацелово», за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 
 Против. 
 Въздържали се. 
 С 8 (осем) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържал се” 
предложението се приема. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, 

изр. 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 



 

 19

администрация  и Докладна записка с вх. № 344 от 24.09.2015 г. с 8 (осем) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 959 
  

1. Избира Тодор Вълчев Тодоров за временно изпълняващ длъжността «Кмет на 
Кметство село Кацелово», за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 850 (осемстотин и 
петдесет) лева. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Каран Върбовка”. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка е идентична с предходната. Предложението тук е служителката 
Снежана Христова Иванова да изпълнява длъжността кмет на кметство село Каран 
Върбовка. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 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. № 345 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 960 
  

1. Избира старши специалист в Кметство село Каран Върбовка – Снежана Христова 
Иванова за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Каран Върбовка», 
за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 800 (осемстотин) лева. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 346/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Бъзовец”. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка е идентична с предходната. Предложението тук е служителката 
Пенка Димитрова Леонова да изпълнява длъжността кмет на кметство село Бъзовец. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 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. № 346 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 961 
  

1. Избира старши специалист в Кметство село Бъзовец – Пенка Димитрова Леонова 
за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Бъзовец», за срок до 
полагане на клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 850 (осемстотин и 
петдесет) лева. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 347/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 

По нея докладва:  

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

Няма какво да коментираме. Предложението е служителката Милена Иванова 
Иванова да изпълнява длъжността кмет на кметство село Баниска. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 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. № 347 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 962 
  

1. Избира старши специалист в Кметство село Баниска – Милена Иванова Иванова 
за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Баниска», за срок до 
полагане на клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 850 (осемстотин и 
петдесет) лева. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 348/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 

По нея докладва:  

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

Отново сходна с предходните докладна записка. Тук се предлага служителката 
Елица Стефанова Ангелова да изпълнява длъжността кмет на кметство село Чилнов. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 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. № 348 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 963 
  

1. Избира старши специалист в Кметство село Чилнов – Елица Стефанова Ангелова 
за временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Чилнов», за срок до 
полагане на клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 800 (осемстотин) лева. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/24.09.2015 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 

По нея докладва:  

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

Тук става въпрос за кметство село Помен. Предлага ни се служителката Небие 
Ешрефова Алиева да изпълнява длъжността кмет на кметство село Помен. Становището 
на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 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. № 349 от 24.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 964 
  

1. Избира старши специалист в Кметство село Помен – Небие Ешрефова Алиева за 
временно изпълняващ длъжността «Кмет на Кметство село Помен», за срок до полагане на 
клетва на новоизбрания кмет.  

2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 800 (осемстотин) лева. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 308/08.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 104. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член 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 Стоянка Дамянова Иванова, в 
която тя твърди, че преди три месеца е заболяла от онкологично заболяване, в следствие 
на което е била оперирана. Лечението е доста продължително, трябва да посещава 
хемодиализа, след което и предстои лъчетерапия. В предвид това положение ще бъде 
дълго време в болничен и няма да може да разполага със средствата, с които е разполагала 
до този момент. Необходими са и средства за закупуване на дърва за зимния период. Моли 
ни за помощ. Становището на комисията е молбата да бъде удовлетворена. 

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

жа Иванова и излезе със становище да и бъдат отпуснати 5 куб. дърва. 
Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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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. № 308 от 08.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 965 
  

1. Отпуска на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 104 – 5 куб. дърва от общинския поземлен фонд. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/08.09.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Захари Стоянов” № 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 Георги Коев Белчев. В нея той 
твърди, че от 12 години страда от остра бъбречна недостатъчност, поради което се налага 
три пъти в седмицата за по 4 часа да посещава Центъра по хемодиализа в град Русе. 
Всичко това са разходи, със средствата за които той не разполага. Необходими са му и 
средства за закупуване на лекарства и медикаменти, с които да си поддържа 
здравословното състояние. Моли ни за помощ.. Становището на комисията е молбата да 
бъде уважена. 

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

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 309 от 08.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 966 
  

1. Отпуска на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две могили, на улица „Захари 
Стоянов” № 15 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/08.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 164. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член 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 Мехмед Реджебов Мехмедов. В 
нея той твърди, че преди 3 месеца му е направена операция на сърцето с поставяне на 
биологична клапа и сега му предстои поредната операция за поставяне на аортна протеза. 
Двамата със съпругата си са безработни, а са му необходими средства за закупуване на 
лекарства. Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 310 от 08.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 967 
  

1. Отпуска на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 164 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/08.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, живееща в 
село Острица за раждане на първо дете – Светлозара Начева Димитрова. 

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 Десислава Ценкова Минчева 
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 Минчева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева за раждане на първо дете. 
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Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 

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

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

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 311 от 

08.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 968 
  

1. Отпуска на Десислава Ценкова Минчева, живееща в село Острица, община Две 
могили, област Русе, на улица „Васил Левски” № 9 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Светлозара Начева Димитрова, родена на 
08.08.2015 г. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/08.09.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова 
Исуфова за раждане на второ 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 Исуфова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 312 

от 08.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 969 
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1. Отпуска на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 29 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Семир Исуфов 
Идиризов, роден на 07.08.2015 г. 

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 319/16.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Еге Сунаев Фикретов. 

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 на Рювейде Самиева Илиязова 
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 Илиязова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 319 

от 16.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 970 
  

1. Отпуска на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Марин Дринов” № 10 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Еге Сунаев Фикретов, роден на 
30.08.2015 г. 

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

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 320/16.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Инна Миткова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Соня Станиславова Иванова. 

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

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 320 

от 16.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 971 
  

1. Отпуска на Инна Миткова Златанова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 5 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Соня Станиславова Иванова, 
родена на 31.08.2015 г. 

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

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 321/16.09.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Йоанна Любчева Живкова. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова 
за раждане на второ 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 Любенова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 321 



 

 27

от 16.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 972 
  

1. Отпуска на Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Дружба” № 42 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Йоанна Любчева Живкова, 
родена на 17.07.2015 г. 

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

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 327/17.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

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 Емне Иса Мехмедова. В нея тя 
твърди, че е болна от паркинсон тежка форма, като в следствие на това са и правени две 
операции от дискова херния и движението и е много затруднено. Кандидатствала е да 
ползва услугата „Личен асистент”, но не е била одобрена. За лечението и са необходими 
лекарства, които са много скъпи и е непосилно да си ги купува ежемесечно. Съпругът и 
Мехмед Хасанов Мехмедов също е безработен. Нямат никакви странични доходи, моли ни 
за помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на 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. № 327 от 17.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 973  

1. Отпуска на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 157 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”. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 328/17.09.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милена Колева Асенова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член 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 Милена Колева Асенова. В нея 
тя твърди, че е самотна майка на дете, което е записано като редовна ученичка в 9 клас в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. За започване на учебната година няма 
възможност да подготви дъщеря си – Мария Валериева Асенова. Г-жа Асенова е 
безработна и се грижи за болната си майка, която е с тежко заболяване. Няма никакви 
странични доходи, моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да бъде 
уважена. 

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

жа Асенова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

В разискванията по двадесет и шеста точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз предлагам на г-жа Асенова да и отпуснем еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. Досега на всички отпуснахме 200 лева, нека и на ней и отпуснем 
толкова, все пак става въпрос за дете. С тези 100 лева, освен едно яке друго няма да може 
да се купи. 

2. Невена Георгиева – Общински съветник: 

Аз съм против отпускането на 200 лева, тъй като моята работничка също е самотна 
майка с 400 лева заплата и се грижи за болната си майка. Знаете ли колко хора ще тръгнат 
да си пускат молби за помощи сега ако отпуснем 200 лева на Милена. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-жо Георгиева, отпускахме по 200 лева на всички досега. Знаете ли колко хора 
има в общината, които са на хемодиализа. 

4. Айдън Карамехмедов – Председателстващ на Общинския съвет: 

Колеги, нека прекратим дебатите, ще подложа на гласуване и двете предложения. 
 

Който е съгласен с предложението на комисията по „Бюджет и финанси”, а именно: 
Отпуска на Милена Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 
34 еднократна финансова помощ в размер на 100 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздоржали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 
Айдън Карамехмедов – Председателстващ на Общинския съвет: 

В такъв случай няма да подлагам на гласуване другото предложение. 
След приключване на разискванията по двадесет и шеста точка от дневния 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 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. № 328 от 

17.09.2015 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 974  

1. Отпуска на Милена Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип 
Тотю” № 34 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) 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”. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 333/18.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова, живееща в 
село Баниска, на улица „Иглика” № 14. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член 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 Надежда Борисова Момчилова. 
В нея тя твърди, че е пенсионерка с минимална пенсия. Грижи се за внучето си – Наталия 
Танева Първанова, тъй като майката на детето го е изоставила. Майката на детето е 
самотна майка, получава детски, но не ги предоставя за ползване на детето. В момента г-
жа Първанова е подала молба в ДСП за настаняване на детето при нея, но все още не е 
одобрена. Детето е записано в ЦДГ в Баниска, но не посещава заведението, тъй като нямат 
средства. Няма никакви странични доходи, моли ни за помощ. Становището на комисията 
е молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 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. № 333 от 18.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 975  

1. Отпуска на Надежда Борисова Момчилова, живееща в село Баниска, на улица 
„Иглика” № 14 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353/25.09.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов Симеонов, живееща в село 
Баниска, на улица „Христо Ботев” № 58 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член 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 Надежда Борисова Момчилова. 
В нея той твърди, че е пенсионер с минимална пенсия. Къщата, в която живее е много 
стара и на места дори порутена. Страда от параноидна шизофрения и е със 75 % ТНР. 
Живее сам и няма кой да се грижи за него. Няма никакви странични доходи, моли ни за 
помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и 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 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. № 353 от 25.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 976  

1. Отпуска на Марин Иванов Симеонов, живеещ в село Баниска, на улица „Христо 
Ботев” № 58 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 355 от 25.09.2015 г., относно: 
Подкрепа участието на Областна администрация Русе в проект по програма INTERREG – 
A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два трансгранични 
национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател 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 въпросната докладна записка. Става въпрос за 
кандидатстването на областна администрация в проект за създаване на велоалеи. Няма 
нищо лошо в това, поради което становището на комисията е предложението да бъде 
подкрепено. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 355 

от 25.09.2015 г., с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 977 
  

1. Подкрепя проект по програма INTERREG V – A Румъния – България – „Зелени 
туристически коридори за два трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и 
Парк Комана”. 

2. Дава принципно съгласие за реализиране на проекта по точка 1 върху имоти 
общинска собственост – изброени по списък при спазване на действащото 
законодателство. 

   

Тридесета точка от дневния ред: 

Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

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

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Карамехмедов да подпише 
Протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи ако се наложи за месец октомври 2015 година, 

провеждането на 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.  
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 тридесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 978 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Карамехмедов да подпише 
Протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи ако се наложи за месец октомври 2015 година, 

провеждането на 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.  
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Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

На територията на Общината има ПГСС, която е държавна. Съгласно чл. 120 от 
Закона за здравето, лекарите и медицинските специалисти работят по договор, сключен с 
кмета на съответната община, на територията на която се намират детските градини, 
училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца, 
или с лицето, получило разрешение, съответно лиценз за откриване на частна детска 
градина, частно училище или частна специализирана институция за предоставяне на 
социални услуги за деца. Към момента аз като Директор на ПГСС такова медицинско 
лице нямам. В този случай аз съм нарушител в редица наредби и според мен такива 
ротации на медицински лица не би следвало да се правят без да е наложително. 

2. Кремена Любенова – За Кмет на Община Две могили съгласно Заповед № 

730 от 18.09.2015 г. на Кмета на Общината: 

 Проведена е среца с медицинските сестри на територията на Общината, след което 
аз съм предприела необходимите действия и всичко ще бъде изпълнено ако не днес до 
края на деня, то утре. 

3. Невена Георгиева – Общински съветник: 

Г-жо Любенова, какво се случва с училищните автобуси – децата продължават да 
се возят без колани. Кога ще предприемете мерки. 

4. Кремена Любенова – За Кмет на Община Две могили съгласно Заповед № 

730 от 18.09.2015 г. на Кмета на Общината: 

 Има издадена заповед за спазване на реда. При извършена внезапна проверка ако се 
установи нарушение ще има и санкционирани. Каквото се е искало от нас, ние сме 
направили. 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и седмото (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 01.10.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

 

 

 

     __________________________(Айдън Карамехмедов) 


