
 

 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. № 1 

П Р О Т О К О Л 
№ 42 

 

Днес, 22 август 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесет и второто редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Радослав Косев Радев ще закъснее. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Елка Маринова – Директор на СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, служители от общинска администрация, 
кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да започнем обсъждането на днивния ред на настоящото редовно 

заседание искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет постъпиха две 
заявления от Велико Димитров Великов и Стоян Георгиев Гецов за напускане на група 
Общински съветници „БСП”. 

Освен това, предлагам по т. 2 от дневния ред вместо г-н Чолаков да докладва г-жа 
Неделчева – Нечева. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Боян Симеонов – Общински съветник: 
Госпожо Председател, аз предлагам Докладна записка с вх. № 308 от 08.08.2014 г. 

под т. 4 от дневния ред на настоящото заседание да отпадне, тъй като мотивите на 
докладната са прекалено лични и не са свързани с пряката работа на Председателя на 
Общинския съвет. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Има ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Боян Симеонов от 
дневния ред на настоящото редовно заседание т. 4 да отпадне, моля да гласува с вдигане 
на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” 

предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 269/04.07.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 305/07.08.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

3. Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в село 
Кацелово. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/08.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна общинска собственост в град Две 
могили. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост в землището на село Помен. 

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

6. Докладна записка от Георги Георгиев с вх. № 311/11.08.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

7. Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 312/11.08.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 
периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

8. Доклад от Николай Христов с вх. № 313/11.08.2014 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две 
могили. 

Докладва: Татяна Василева– Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 314/11.08.2014 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2014 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2014 година. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.08.2014 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2014/2015 година на територията на Община Две могили. 
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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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 45 от 
31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга 
селскостопанска територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 

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

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 320/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

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

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 
Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 322/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 
село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова 
Асанова. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

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

Пламен Лашев – Общински съветник: 
Госпожо Председател, аз искам да направя обяснение за отрицателния вот, който 

дадох при гласуването за отпадане на т. 4 от дневния ред на настоящото редовно 
заседание. 

Виждам, че г-жа Райкова също иска да вземе думата, нека първо тя да се изкаже. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Давам думата на г-жа Райкова. 
 

Общинският съветник Радослав Косев Радев влезе в залата. 
 

Стефка Райкова – Общински съветник: 
Въпросната докладна записка, на която аз съм вносител е докладна, в която съм 

изложила мотивите си, относно искания вот на недоверие към Председателя на 
Общинския съвет г-жа Ефтимова. Не искам да изпадам в подробности, не искам да правим 
грозни сцени пред обществото. Смятам, че тук хората са ни избрали най-добрите, за да 
правим добро за Общината, а не да влизаме в лични конфликти, да се нападаме, да 
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нараняваме личното достойнство, каквото се случи с мен вече няколко пъти – нямам нито 
право да питам, веднага се пишат декларации и много други неща, но аз вече казах, че не 
искам да изпадаме в подробности. 

Въпреки всичко аз призовавам г-жа Ефтимова да си помисли добре. Аз съм 
изключително засегната, засегнато е моето достойнство и ако тя има също достойнство 
моля да помисли и сама да си подаде оставката, защото тук на тези столове също не е 
никак страшно. Никой не е стоял винаги само на висши места, така че нека го направи. 
Пак казвам, не искам да се принизяваме и да изпадаме в грозни сцени. Над 35 години аз 
съм учител в тази Община и през моята класна стая са минали стотици ученици и на всеки 
съм дала по нещо от себе си и не заслужавах това унижение, тези грозни сцени 
включително и на Кремена Любенова, която ...... 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Г-жо Райкова, ще си позволя да ви направя забележка. В момента не обсъждаме 

докладната записка, имате право да обясните отрицателния си вот. Влезте в същество, ако 
не – ще ви отнема думата. 

Пламен Лашев – Общински съветник: 
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, давам следното обяснение за 

отрицателния вот, който направих. 
Не съм съгласен с внесеното искане за отпадане на докладна записка с вх. 

308/08.08.2014 г. под т.4 от дневния ред по няколко причини.  
Първо – в предложението за отпадане на т. 4 липсват мотиви, защото докладната 

записка е точно за работата на Общинския съвет. 
Второ – уважаеми колеги, ние сме членове на VІ – тия Общински съвет на Община 

Две могили избрани от населението на общината и призвани да работим в обществена 
полза създавайки благоприятни условия за живот. Докладната записка, която искате да 
отпадне за разглеждане от дневния ред е част от нашата работа. С искането от г-жа 
Райкова се цели да се реши един проблем в Общинския съвет, за което тя заслужава моите 
уважения. Всички знаем, че VІ – тия Общински съвет не работи добре – нито в 
законодателната, нито в оперативната, нито в общественополезната част от задълженията 
си. Затова имаме вина както всички ние общински съветници, така и Председателя на 
Общинския съвет.  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Г-н Лашев, ще си позволя да Ви прекъсна. Влезте в същество – имате право да 

обясните отрицателния си вот, а не да правите разбор на работата на Общинския съвет. 
Имахте тази възможност на предходното заседание, когато обсъждахме отчета за 
дейността на Общинския съвет.  

Пламен Лашев – Общински съветник: 
Добре, ще се опитам да спестя някои неща, които искам да кажа. 
Работата в постоянните комисии не е достатъчно ефективна. Всички ние виждаме и 

разбираме тези проблеми и за пореден път като „щрауси си заравяме главата в пясъка” 
бягайки от проблемите. В този ред на мисли смелостта на г-жа Райкова да внесе тази 
докладна записка за мен заслужава адмирации. 

Уважаеми колеги, има една поговорка, че „рибата се вмирисва откъм главата”. 
Нормално е когато работата на Общинския съвет е слаба да се поиска смяна в 
ръководството му. Никой не се осмелява да каже това. И не виждам защо от това трябва 
да се правят лични и обществени драми. 

След като в Общинския съвет витае такова напрежение смяна на ръководството му 
най-малко ще понижи напрежението, ще сплоти членовете на съвета и ще ги мобилизира, 
за да си вършат работата за която са призвани. Не мога да разбера защо всеки един от вас 
бяга от тази смяна – по-лоша работата на Общинския съвет няма да стане. 

В този дух упрека ми е и към Вас г-жо Ефтимова – явно е, че не можахте да се 
справите с проблимите без да Ви обиждам. Вие доказахте, че не можете да ръководите 
добре Общинския съвет. Когато един ръководител не може да се справи с работата най-
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нормално е да му се поиска неговата оставка или той сам да си я подаде. Имайте тази 
доблест и това чувство за това, че не сте се справили, не коментирам нищо повече. 

Не казвайте, че това са лични нападки и т.н. – „евала” на г-жа Райкова, защото тя 
имаше доблестта да направи това предложение. 

Уважаеми колеги, бягайки от проблемите в Общинския съвет няма да ги решите по 
никакъв начин. Аз лично се срамувам, че съм Общински съветник и че получавам това 
възнаграждение за работа, която не върша. 

 

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 269/04.07.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 

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

Настоящата докладна записка бе разгледана на заседание на комисията. 
Представената информация е много изчерпателна, но ние имаме една забележка към 
Директора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили – финансовата част би 
трябвало да бъде малко по-подробно описана от гледна точка на фонд работна заплата, 
онова, което трябва и публично да бъде публикувано. Ще цитирам една констатация, 
която е направена – броят на децата поголовно намалява и има голямо движение на децата 
в началния курс и в прогимназиалния и гимназиалния в страната и извън страната. Това, 
според мен е твърде тревожно и засилва още повече демографския срив, който 
съществува. Като цяло становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз не мога да се съглася със становището на комисията и правя предложение 

докладната записка да не бъде приета и да бъде внесена за ново разглеждане с направени 
допълнения във финансовата част, да бъде по-подробно описана, тъй като по този начин 
ние ще видим какви финансови проблеми има в училището, а също така и с поддръжката 
на МТБ и други проблеми, които стояха през цялата година на вниманието на обществото. 
Тук не са описани проблемите, които имаше с изхранването на учениците, с недобре 
поддържаните тоалетни в училището, инцидентите, които станаха със стачките в 
училището също не са описани. Прави впечатление, че е дадена много добра информация 
за началния и прогимназиалния етап, но на мен ми се иска да знам какво става с 
учениците в гимназиален етап, тяхната успеваемост след завършване на училището при 
кандидатстването във ВУЗ, за да можем ние да видим доколко успешна е подготовката в 
СОУ град Две могили в бъдещия старт на учениците. Виждам, че Директорът на СОУ 
град Две могили е тук и ако е подготвена бих желала да даде устен отговор. 

Другият проблем, който искам да засегна е дали училището има мерки, които да 
предприеме за намаляване броя на учениците след 8 клас, защото виждаме, че броят на 
учениците от начален и прогимназиален етап е два пъти по-голям от броя на учениците в 
гимназиален етап. Въпросът ми е какво се прави, за да се привлекат тези ученици да не 
напускат нашето училище. Ако може да се направи една статистика в по-бъдещ период 
какво би могло да се случи ако не се вземат мерки, защото моето мнение за съжаление е 
че с тези резултати, които ни се дават ме навеждат на мисълта, че СОУ град Две могили 
върви към основно училище. Не би трябвало това да го допускаме да се случи в град Две 
могили. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз съм съгласен с това, което каза колежката Соня, но искам само да я допълня. 

Прави впечатление г-н Кмете, че не само СОУ, а всички второстепенни разпоредители с 
бюджетни средства – училища, детски градини, защитени жилища, кметства и т.н. не ни 
представят такъв финансов отчет към информациите си. Ние нямаме намерение да 
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ставаме финансови контрольори, но все пак. Ще се обоснова защо – много често имаме 
искания от училищата за допълнителни средства за ремонт, поддръжка и др., а дефакто 
ние не виждаме как те си изразходват средствата, които са им по бюджет. Мисля, че е 
правилно на следващите информации да се прилагат и финансовите отчети на 
второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Моят въпрос е свързан с това, че от години в СОУ град Две могили съществува 

проблем, относно МТБ – физкултурният салон заедно с плувния басейн са в окаяно 
състояние. Във физкултирният салон парното не работи, няма отопление и през зимата 
реално там не се провеждат часове по физкултура. Въпросът ми тук не е само към 
Директора на СОУ град Две могили, а и към Кмета на Общината – имате ли някакви 
планове за ремонт поне на физкултурния салон? 

4. Елка Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили: 

Много въпроси бяха зазадени и смея да твърдя, че едва ли бих била в състояние да 
отговоря на всички. Останах с впечатление, че едва ли не аз трябва да бъда отговорна за 
всички процеси, които не зависят от мен. Едва ли не към мен бе насочен пръст и аз като 
провинил се ученик трябва да отговарям. От друга страна Общинският съвет, в ролята си 
на контролиращ орган до този момент смея да кажа с малки изключения всъщност не е 
направил нещо съществено от финансова гледна точка, за да бъде толкова 
безкомпромисен и категоричен да поиска сметка за всеки изхарчен лев. Всеки един лев, 
който сме получили било то по ЕРС за издръжка на училището, по национални програми 
и т.н. е изхарчен по правилния начин и в полза на училището и на учениците. 

Защо има това движение, защо има ученици, които отиват в чужбина, защо има 
ученици, които са допуснали неизвинени отсъствия – съгласете се такива са реолностите и 
училището върви след тези проблеми, то не ги изпреварва и ние трябва да се адаптираме 
към тези реалности, защото ако не го направим рискуваме да останем без тези ученици. 
Политиката на едно училище е да обгрижва ученика и да прави всичко възможно средата, 
в която се провежда учебно – възпитателния процес да бъде максимално добра и да 
позволи тяхното развитие. Какво прави училището, за да задържи учениците – много неща 
правим и за съжаление не можем да ги задържим. Много ученици около 10 напускат и се 
записват след полагане на изпити на национално външно оценяване 7 клас. Какво можем 
да направим ние, за да задържим тези ученици? Всеки родител има свобода и сам да реши 
къде и какво да учи детето му. 

Относно тези параметри, които г-жа Нечева спомена за финансовите отчети искам 
само да кажа, че общинските училища на територията на Област Русе не правят такива 
отчети. Ако вие сте искали такава информация, то можехте просто да кажете. Ние не сме 
били уведомени, че трябва да има такава финансова част. Ако Общината е дала някакви 
средства, разбира се, че ние ще се отчетем за тяхното разходване, но на този етап ние се 
справяме сами с малки изключения. Имали сме проблеми, но не финансови, а по-скоро 
сме имали нужда от помощ за поддържане на базата. 

Относно физкултурният салон, който г-н Симеонов спомена – ние получаваме 
средства в края на м. юни и попадаме в малкото училища, които са одобрени по една 
национална програма за сумата от 22 500 лева за ремонт на класните стаи, нови мебели, 
чинове, маси, столове, шкафове и всичко останало в зависимост от предмета, за който е 
стаята. 17 000 лева са отпуснати за подмяна на подова настилка на физкултурни салони. 
Проведохме среща с училите и заедно с тях решихме ремонтът да започне от там – смяна 
на подовата настилка във физкултурния салон, след това саниране и т.н. До началото на 
учебната година започва и подмяната на чиновете, столовете и т.н. В момента се слага и 
видеонаблюдение с оглед опазване на спортната площадка в двора на училището по време 
на ваканции. Що се отнася до финансовата част – да бих могла да направя такава справка 
и да я внеса на вашето внимание. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Представената информация наистина е много изчерпателна и поставените въпроси 
наистина са много сериозни. Наистина е много важно във всяка една информация да има и 
финансова част, за да се вижда как се изразходват средствата. Вероятно г-жа Маринова 
няма възможност в момента да представи тази информация, но аз съм сигурен, че тя ще 
представи такъв финансов отчет на следващото заседание. Що се отнася до ремонта на 
физкултурния салон – наистина ръководството на общината мисли за двете сгради, които 
останаха неремонтирани, а това са довършване на ремонта на сградата на детската ясла и 
физкултурния салон в училището. При първа възможност ще помогнем, но те ако могат 
сами да кандидатстват нека го направят. 

6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам в докладната записка в проекта за решение да добавим т. 2 със 

следния текст: „Задължава Директо на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 
на следващото заседание да внесе информация за финансовото състояние на училището”. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Колеги и уважаеми вносители на докладните записка – информациите, вече за 

втори път ще го кажа, защото останах с убеждението, че г-жа Маринова се засегна от 
нашите изказвания. Целта на информациите е точно тази – ние да получим пълна 
информация за това, което се случва и за вашите проблеми, за да не можете после да 
кажете, че Общината и Общинският съвет не сме направили нищо за вашите проблеми. В 
тази връзка ако на вас ви трябват пари за ремонт на тоалетните, защото много родители 
поставят този въпрос и той не е маловажен. Може да ви изглежда смешно, но за едно 
подрастващо поколение никак не е маловажно през целия ден да не може да ползва 
тоалетна. В тази връзка, аз лично искам финансово отражение за състоянието на 
училището, за да видим ние има ли нужда Общината да дофинансира училището или не. 
Мен не ме интересува какви възнаграждения получават учителите – те получават това, 
каето държавата им е отредила и аз нямам нищо напротив какви възнаграждения ще 
получат те, защото техният труд би трябвало да бъде високо оценен. В ОУ село Баниска 
на предходното заседание бяха представени финансовите проблеми, искаха се пари за 
ремонти, направи се дебат и нещата ще се случат. Нашето желание е само и единствено 
ние да бъдем полезни и да помогнем, а не да нападаме някого. Изказването ми беше 
единствено от загриженост за това училище, а вие както искате, така го разбирайте. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението в предложеният проект на решение да се добави 
нова т. 2 със текста: „Задължава Директо на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили на следващото заседание на Общинския съвет да внесе информация за 
финансовото състояние на училището”, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
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, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 269 от 04.07.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 690 
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1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него за учебната 2014/2015. 

2. Задължава Директо на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили на 
следващото заседание на Общинския съвет да внесе информация за финансовото 
състояние на училището. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него за учебната 2014/2015. 

 

Втора точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 305/07.08.2014 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
В началото на 2014 година бяха направени промени в ЗСПЗЗ и в тази връзка 

нашата комисия инициира среща с юристите и служителя от отдел „Земеделие и гори” в 
общинска администрация с искането тези промени да бъдат юридически оформени и 
отразени в нашата Наредба № 7. Докладната беше изготвена и представена, комисията я 
разгледа подробно и реши тя да бъде приета с малки изменения и допълнения, а именно: 

1. В § 5, в чл. 83а, ал. 1 текстът „... в съответната или съседна област ...” да бъде 
заменен с текста: „... в съответното или съседно землище ...”.  

2. На следващо място в чл. 83 а, ал. 1 предлагаме да отпадне текстът: „... по пазарна 
цена, определена от независим оценител...” и да бъде заменен с текста: „... съгласно 
Приложение № 3, т. 1.3. от тарифата за началния размер на месечния наем за 1 дка при 
предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници от 
Наредба № 7”.  

3. В чл. 83а, ал. 2 да отпадне целия текст след запетаята и да остане само 
изречението: „Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 
общо и индивидуално ползване”.  

4. Също в чл. 83а, ал. 10, т. 1 да отпадне текста „... за общо и за индивидуално 
ползване...”.  

5. В § 9, чл. 85, ал. 4 думите „... се определя от Общински съвет Две могили и...” да 
отпаднат и се добавят думите „... съгласно определената в Приложение № 3 на Наредба № 
7 тарифа”. 

С тези промени становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 
В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с направените предложения на комисията, нека се допълнят 

измененията в наредбата. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
В такъв случай колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване. 

Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф заедно с направените предложения от 
комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности”. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5 по докладната записка заедно с 
предложенията на комисията, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 9 по докладната записка, заедно с 
предложенията на комисията, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 10 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 305 от 07.08.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 691   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.09.2014 г. 

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

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., относно: Продажба 

на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в село Кацелово. 
По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Настоящата докладна записка се внася за втори път за разглеждане със същия 

текст. На предходно наше заседание приехме решение да бъде продаден имотът, но тъй 
като имаше подадена жалба от Кмета на село Кацелово, решението ни бе върнато от 
Областния управител. Определена е начална цена при провеждане на публичния търг с 
явно наддаване в размер на 15 000 лева. В скицата представена ни на предходното 
заседание имаше съмнение, че в имота се намират 25 броя тополи, които в сегашната 
скица не са отразени. С някои членове на комисията ходихме на място да видим имотът и 
установихме, че това е едно сухо дере, което според нас не би могло да се използва за 
нищо друго. Становището на комисията е имотът да бъде продаден с цел да се направят 
инвестиции, мястото да се облагороди. Според нас вариантът имотът да бъде отдаден под 
наем не е приемлив и добър за никой от желаещите. Инвестициите, които трябва да се 
направят там са огромни. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
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Предлагам в проекта за решение да се добави нова т. 2 със следния текст „След 
извършване на продажбата на имота 20 % от получените средствата да се преведат по 
сметката на Кметство село Кацелово съгласно разпоредбите на Наредба № 7 на Общински 
съвет Две могили”, а т. 2 да стане съответно т. 3. 

2. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 
Когато докладната записка беше внисина за разглеждане на предходното заседание 

на Общинския съвет аз дадох писмено становище и категорично съм „Против” 
извършването на тази продажба. Нека имотът бъде заменен за друг имот, за да останат 
някакви имоти в селото. Тези 20 % едва ли ще ни бъдат предоставени, хората също не са 
съгласни имотът да бъде продаван. Не може ли да се отдаде на концесия за по-дълъг 
период от време? Разберете, тези тополи се намират на самият бряг на язовира, а язовер 
без диги не може да се изгради. Щом ще се продава имота нека там отиде комисия 
назначена от Кмета на Общината и да опише тополите и да си ги прибере, защото ако не 
го направи то те автоматично ще станат собственост на този, който закупи имота. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Това, което казва Николаев е най-правилно, защото той е най-запознат и с 

настроението на хората от селото и с разположението точно на тези тополи. Още в 
началото казахме „Да”, ще продаваме имоти, но такива, които са маломерни парчета, а по-
големите ще ги отдаваме под наем. Според мен би било редно имотът да го отдадем на 
концесия за по-дълъг период от време или да го заменим. 

4. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Аз съм съгласен с предложението на Пламен Лашев. Нека в проекта за решение се 

добави т. 2 с текста: „След извършване на продажбата на имота 20 % от получените 
средствата да се преведат по сметката на Кметство село Кацелово съгласно разпоредбите 
на Наредба № 7 на Общински съвет Две могили”, а т. 2 да стане съответно т. 3. 

След приключване на разискванията 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. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, 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 и Докладна записка с вх. 
№ 306 от 07.08.2014 г. с 10 (десет) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против”, 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 692   

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот представляващ „Друга изкуствена водна площ” представляваща имот № 
000206 (двеста и шест) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в с. 
Кацелово, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36703 с площ 18.694 дка (осемнадесет 
декара, шестотин деветдесет и четири квадратни метра) при граници и съседи: север-имот 
№ 000178-пасище, мера, изток- имот № 000178-пасище, мера, юг- имот № 000178-пасище, 
мера, предмет на  Акт за частна общинска собственост № 3703 от 01.04.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили. 

1.1. При данъчна оценка на имота в размер на 1 059.90 (хиляда петдесет и девет 
лева и деветдесет стотинки), пазарна оценка в размер на 12 992.00 (дванадесет хиляди, 
деветстотин деветдесет и два лева), определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване в размер на 15 000.00 (петнадесет хиляди лева).  

1.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
2. След извършване на продажбата на имота 20 % от получените средствата да се 

преведат по сметката на Кметство село Кацелово съгласно разпоредбите на Наредба № 7 
на Общински съвет Две могили. 
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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. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 309/08.08.2014 г., относно: 

Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна общинска собственост в град Две 
могили. 

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

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, касаеща продажбата на 
недвижим имот собственост на Община Две могили. Имотът представлява „Друг вид 
земеделска земя” с площ от 780 кв.м. с идентификатор 20184.43.500. В интерес на 
Общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да вземем решение 
за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 103.20 лева, а пазарна оценка в 
размер на 2 065 лева. Определена е определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване в размер на 2 100 лева. Становището на кимисията е предложението 
да бъде прието. 

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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, 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 и Докладна записка с вх. № 309 от 08.08.2014 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 693   

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 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили имота с 
начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя” с площ 780 кв.м. (седемстотин и 
осемдесет кв.м.) представляваща имот с идентификатор 20184.43.500 (две, нула, едно, 
осем, четири, точка, четири, три, точка, пет, нула, нула), по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
20184, при граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.2289, изток имот с 
идентификатор 20184.1.2910, юг имот с идентификатор 20184.1.2758-булевард 
”България”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3692 от 19.02.2014 г. 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 103.20 (сто и три лева и двадесет 
стотинки), пазарна оценка в размер на 2 065.00 (две хиляди, шестдесет и пет лева), 
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определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване в размер на 2 
100.00 (две хиляди и сто 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. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., относно: 

Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост в землището на село Помен. 
По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

собственост № 3718 от 22.07.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
„Рибарник” с площ 4.811 дка представляващ имот № 000150 по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Помен. В интерес на общината и 
във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага да вземем решение за продажба 
на същия. Данъчната оценка на имота е в размер на 742.60 лева, а пазарна – в размер на 
5 961 лева. Определена е начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване в размер на 6 000 лева. Становището на комисията е имотът да бъде продаден, 
като тук също се добави т. 3 с тескта „След извършване на продажбата на имота 20 % от 
получените средствата да се преведат по сметката на Кметство село Помен съгласно 
разпоредбите на Наредба № 7 на Общински съвет Две могили”, а т. 3 да стане съответно т. 
4. 

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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 
35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, 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 и Докладна записка с вх. № 310 от 08.08.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 694   

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 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили имота с 
начин на трайно ползване: „Рибарник” с площ 4.811 дка (четири декара, осемстотин и 
единадесет кв.м.) представляващ имот № 000150 по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на с. Помен, община Две могили, ЕКАТТЕ 
57488, местността „Синан дере”, при граници и съседи: север имот № 000001-път ІVкл. на 
Общината, изток имот № 000151- дере на общината, юг имот № 000151-дере на общината, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 3718 от 22.07.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили. 
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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 742.60 (седемстотин четиридесет и 
два лева и шестдесет стотинки), пазарна оценка в размер на 5 961.00 (пет хиляди, 
деветстотин шестдесет и един лева), определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване в размер на 6 000.00 (шест хиляди лева).  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. След извършване на продажбата на имота 20 % от получените средствата да се 

преведат по сметката на Кметство село Помен съгласно разпоредбите на Наредба № 7 на 
Общински съвет Две могили. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 
 4.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот; 

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

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

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Георги Георгиев с вх. № 311/11.08.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената информация за дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец. Административното обслужване на населението е на ниво. Няма подадени 
жалби от граждани. Снабдяването с хляб и хранителни продукти в селото е на ниво. 
Извършва се от 5 магазина и до настоящия момент няма оплаквания от гражданите. Дори 
и през зимата снабдяването не е нарушено. На територията на селото има извършени 2 
кражби. За нарушение на Наредбата на Общински съвет за опазване на околната среда с 
помощта на звено „КОРС” са съставени 15 броя предупредителни протокола и 2 акта за 
нарушение. По програма за заетост към кметството работят 4 души, от които двама са на 4 
часа. През годината бяха назначени 4 души за домашни помощници и двама за лични 
асистенти. Двата дългоочаквани проекта по мярка 321 и 322 вече са реализирани – 
подменен е уличния водопровод на ул. „Георги Димитров”; цялостно е асфалтирана ул. 
„Георги Димитров” и са положени нови бордюри от кръстовището Баниска – Чилнов до 
горния край на селото; асфалтиран е пътя Бъзовец – Чилнов; асфалтирана е ул. „Васил 
Друмев” и са положени бордюри – от новия мост до горния стопански двор; изграден е 
парк с детска и спортна площадка; застелен е пътя към торището, мюсюлманските 
гробища и няколко улици с фракция добита при рязането на асфалта; направена е чешма 
по проект на мюсюлманските гробища; закупени са и засадени 24 броя туи и 100 броя 
рози, като е направено цялостно обновяване на центъра и парковете; варосани са 
бордюрите в цялото село. Селото разполага с 90 броя контейнери тип „Бобър”. 
Сметосъбирането се извършва по график два пъти месечно. Тук може би е най-големият 
ни проблем – 80 % от колелата на контейнерите са негодни има и доста контейнери, които 
са пробити и отпадъците се разпиляват по земята. Селото е със застаряващо население, 23 
човека ползват социалния патронаж, а от м. ноември още 7 – „Обществена трапезария” до 
30.04.2014 г. В селото функционира Пенсионерски клуб „Баба Злата” в който два пъти в 
седмицата пенсионерите се събират на раздумка и отбелязват празниците Ден на 
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пенсионера, Коледа, Бабинден, Великден и рождените си дни. Проектите, които ще се 
реализират на територията на селото са по мярка 322 – направен е инвестиционен проект 
за основен ремонт на читалище „Христо Ботев 1928”. Подписан е договорът . Изчаква се 
неговото финансиране, за да се насрочи тръжна процедура. Друг проект, по който 
кандидатства община Две могили е за продълбочаване и прочистване коритото на река 
Бъзовска. Вече втора година няма раздвижване по проекта. Прехвърля се от едно 
министерство в друго. При наводнението на 24 юни 2014 година на 6 броя мостове 
основите са подкопани а един е отнесен от водата. Реализирането на този проект не търпи 
отлагане. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета със забележката, че не е 
посочена събираемостта на МДТ в селото. Освен това, искам да направя едно 
предложение на Кмета на Общината хората, които работят към кметството да им бъдат 
увеличени заплатите поне на 400 лева, за да могат да получават чисто 350 лева. 
 В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 
Аз какво мога да кажа, освен проблемът, който е с почистването на коритото на 

река Бъзовска. Разберете, че при едно наводнение средствата, които ще трябва да дадем 
ще бъдат в пъти повече от това, което трябва да платим сега. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Наистина участъкът с река Бъзовска е проблемен. Проектът е входиран в Бедствия 

и аварии, но все още няма отговор. Правим всичко възможно да стане. За заплатите на 
шофьорите на шаситата – да, наистина са ниски, но при първа възможност ще ги 
увеличим. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 311 от 11.08.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 695   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 312/11.08.2014 г., относно: Приемане 

на информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода 01.07.2013 
г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание информацията за дейността на Кмета на Кметство село 
Батишница. Информацията е много подробна и становището на комисията е тя да бъде 
приета. Проблемите, които има кметството са следните: сградата на кметството е в много 
лошо състояние и не отговаря на съвременните изисквания на хигиенно-здравните 
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стандарти. Сградата на читалището също е в окаяно състояние и се нуждае от спешен 
ремонт. Пътната настилка в селото на 30 % от улиците е за основен ремонт, а останалите 
се нуждаят от козметичен ремонт. По програмите за заетост в кметството работят само 
двама човека, които са крайно недостатъчни. Битовите отпадъци се събират в 85 на брой 
контейнера, като от тях 5 броя са за смяна, а други 5 са за ремонт. Като цяло работата на 
кмета на селото е добра. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Радослав Радев – Общински съветник: 
Много хора от почти всички населени места на Общината минават през село 

Батишница, но много малко хора оценяват какво всъщност прави кмета за селото. Аз съм 
свидетел как миналата година лично кмета сложи машината върху себе си и започна да 
почиства пътя от двете страни и аз лично му благодаря! 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Вижда се, че кметът не разполага с работна ръка, но никой не го попита как той се 

справя с почистването. Бъзовец наистина е много чисто и подредено село, но там кметът 
работи с хора на доброволни начала. Аз също съм виждала Йончев как със собствени сили 
коси. 

3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
В информацията не е посочен проблемът с моста, който е за пътя към Бъзовец. Там 

мантинелата стои откачена вече повече от една година, трябва да се отстрани проблемът. 
4. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Проблемът с работната ръка в селото наистина е много голям и аз искам да 

попитам Кмета на Общината има ли някаква възможност да назначим още хора на щат? 
Заплатите наистина са много ниски, ако има начин нека те да бъдат увеличени. Проблемът 
с контейнерите е, че нямаме контейнери за подмяна, а повечето вече не подлежат на 
ремонт. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Ще направим всичко възможно проблемът на мантинелата на моста да бъде 

отстранен. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 312 от 11.08.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 696   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Батишница за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Батишница за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Доклад от Николай Христов с вх. № 313/11.08.2014 г., относно: Изпълнението на 

бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 
състоянието на общинския дълг за периода – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две 
могили. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева– Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящия доклад и 
излезе със становище той да бъде приет. Аз предлагам да дадем думата на г-н Христов, 
като вносител да защити доклада за изпълнението на бюджета, сметки за средства от 
Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 
– 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две могили.  

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Докладът е изготвен съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, 

Закона за общинския дълг и 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. 

Ръстовете на постъпленията през 2014 спрямо 2013 година са над 100 % в общ 
план. 

Прави впечатление изпълнението на приходите с местен характер, които са в 
размер на 1 174 975 лева, като постъпленията от имуществени данъци е в размер на 302 
311 лева в т. ч.: данък върху недвижимите имоти – 74 179 лева – 59 % изпълнение., данък 
върху превозните средства – 85 365 лева или 47 % годишно изпълнение, данък при 
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 136 885 лева, 73 % 
изпълнение, туристическия данък е изпълнен 120 %. 

Изпълнението на неданъчните приходи в размер на 647 966 лева е 50 % от 
годишния бюджет в т. ч.: приходи и доходи от собственост – 132 934 лева – 28 % 
изпълнение. Тук приходите са притеснителни. С най-голямо неизпълнение са приходите 
от наеми на земя – 26 %, като с наемателите на мери и пасища са заведени съдебни искове 
за неиздължен наем от минали години. Приходи от продажби на услуги и продукция 
/нетен/ параграф са постъпили – 5 895 лева, приходи от наеми на имущество – 15 867 лева. 
Постъпилите приходи от общински такси са 141 908 лева с 24 % изпълнение. 

В самата група “общински такси” с най- голям дял е такса битови отпадъци – 231 
419 лева със 70 % изпълнение, такса ползване на детски градини – 30 718 лева с 51 % 
изпълнение, детски ясли – 3 371 лева с 51 % изпълнение, такси за домашен социален 
патронаж – 38 722 лева с 51 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари 
и тържища – 2 916 лева с 29 % изпълнение, такса технически услуги – 6 637 лева с 41 % 
изпълнение, такса административни услуги – 16 500 лева с 41 % изпълнение, такса гробни 
места – 3 613 лева с 51 % изпълнение, и други общински такси – 25 268 лева, със 74 % 
изпълнение. Преизпълнението тук се дължи на подобрената организация за събиране на 
таксите за вход в пещера „Орлова чука”. 

Като цяло приходите и разходите си вървят по бюджета, когато се налагат 
корекции те се правят. Има известно дофинансиране на ЦНСТ, ЦОП и ЗЖ. 

Просрочените задължения към 30.06.2014 г. в местни дейности са в размер на 175 
983 лева. От размера на просрочените задължения 113 472 лева са на второстепенните 
разпоредители в общината. Според размера на постъпленията от собствени приходи, 
извършване на разходи при кандидатстване на проекти пред управляващите органи и 
възстановяване на направени разходи при одобряването им от министерства и ведомства 
ще бъдат изплащани и просрочените задължения.  

Ръководството на Общината постигна това, което си беше поставило за цел и към 
настоящия момент просрочените задължения вече са по-малко от 30 000 лева. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Във връзка с изпълнението на бюджета, г-жо Ефтимова аз бих искал Вас да 

попитам – кога ще внесете отчета за изпълнението на бюджета на Общинския съвет? Два 
месеца минаха вече, някакъв проблем ли има? 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Не, няма никакъв проблем. На следващото заседание ще внеса отчета г-н Георгиев. 
4. Невена Георгиева – Общински съветник: 
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Г-н Кмете, в село Бъзовец се говори, че тези, които не са успели да си платят 
първата вноска на данъците до края на м. юни ще бъдат дадени на ЧСИ. Не е ли малко 
рано? Вярно ли е това, да успокоим хората? Защото в селото хората разчитат на това сега 
да си вземат рентите и да си платят данъците. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Не, не е рано – има си срокове за плащане на МДТ и всеки един данъкоплатец 

трябва да ги спазва. Ние сме длъжни да предприемем такива действия. В случая ние не 
говорим за суми, които са от порядъка на около 50 лева. Това се отнася само за 
юридически лица, които дължат изключително сериозни суми данъци.  

След приключване на разискванията по осма 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 Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация, 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 Докладна записка с вх. № 313 от 11.08.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 697   

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

Приложение № 1): 
2 601 588 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  302 311 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 648 271 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 754 771 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  - 77 129 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми - 31 376 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300 98 811 лева  
1.1.7. Средства по сметки - 94 071 лева 
  в това число преходен остатък от 2013 г. (плюс)  

- остатък в банка в лева/минус/ 
131 228 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): 

2 601 588 лева 

2. Приема доклада за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
първото шестмесечие на  2014 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  г 9 576 лева 
2.2.2. Получени приходи 314 155 лева 
2.2.3. Разходи 323 730 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  1 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 2013 439 423 лева 
2.3.2. Получени приходи 69 1913 лева 
2.3.3. Разходи 1 131 336 лева  
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2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 
 3. Приема Отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за първото 
шестмесечие на 2014 г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  
3.1.1. Наличност в началото на периода   289 664 лева 
3.1.2. Получени приходи  §9310 /гаранции по договори и 

земед.ренти/ 
- 17 454 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  - 272 210 лева 
4. Приема доклада за състоянието на общинския дълг на Общината за първото 

шестмесечие на 2014 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 0 лева 
4.2 Лихва 19 845.74 лева 
4.2.1 Изплатена лихва 583.70 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 30.06.2014 г   
4.5.1 Главница 116 740 лева 
4.5.2 Лихва 19 262.04 лева 

 5. Приема доклада за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД за 
първото шестмесечие на 2014 година в следните размери: 
5.1 Получен заем от общината 221 728 лева 
5.1.1 Изплатен заем  143 678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма към 30.06.2014 г   
5.2.1 Безлихвен заем за получаване 78 050 лева 
   

 6. Приема отчета на общинската фирма „Черни лом 2008” ЕООД за първото 
шестмесечие на 2014 г., както следва: 
6.1 Реализирани приходи 106 х. лв. 
6.2 Направени разходи 102 х. лв. 
6.3 Безлихвен заем за връщане 78 050 лева 

Приложения:  
1. Приложение № 1 - Справка за планираните и отчетени приходи – държавни и 

общински дейности по бюджета на общината за 2013 и 2014 г.; 
2. Приложение № 2 – Справка за разходите по параграфи по бюджета на общината 

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

общината за 2013 и 2014 г.; 
4. Приложение № 4 – Отчет на капиталовите разходи на общината за 2014 г.; 
5. Приложение № 6 – Отчет на бюджета на ОП „Обществено хранене” за 2014 г.; 
6. Приложение № 7 – Отчет за първото шестмесечие на 2014 г. за сметките за 

средствата от Европейския съюз; 
7. Приложение № 10 – Справка за отчитане на разплатените просрочени 

задължения към 30.0.62014 г.; 
8. Приложение № 11 – Справка за просрочените вземания, които са събрани през 

първото шестмесечие на 2014 г. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 314/11.08.2014 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2014 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2014 година. 

По нея докладва:  
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1. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
От направения анализ на изпълнението на бюджета се налага неговото 

актуализиране в приходната и разходната и в плана за капиталовите разходи. В кметство 
Чилнов е извършен ремонт на административната сграда за 7 770 лева.. В кметство Каран 
Върбовка е доставено и монтирано едно електрическо табло на стойност 2 721 лева, в 
кметство Кацелово през предишния мандат е извършен текущ ремонт на църквата за 5 180 
лева, който ще се разплати сега. Направен е и текущ ремонт /изкърпване на дупки/ в Две 
могили по улиците „Гагарин”, „Видин” и „Христо Ботев”, за които се допълва плана с 5 
300 лева. По мерки 321 и 322 се налага да се допълнят разходи за Държавна приемателна 
комисия, оценки за съответствие, цифров модел и екзекутивни проекти съответно за 
ремонтите по мярка 321 с 4 644 лева, а по мярка 322 с 16 720 лева. За ремонта на бившата 
сграда на БКС, който се извършва по Проект „Красива България”, се налага да се заплатят 
разходи извън проекта за строителен надзор и цифров модел на стойност 8 940 лева. 
Планираните разходи за първи етап от видеонаблюдението в централната част на Две 
могили се завишават с 420 лева. Също така ще дофинансираме текущия ремонт на ОУ 
Баниска с 2 000 лв. Тези разходи се покриват от преизпълнени и очаквани да постъпят 
приходи от продажба на дълготрайни материални активи за 39 959 лева и намаляване 
планирани разходи за текущи ремонти в размер на 13 736 лева. Ще се дофинансират 
ЦНСТ Две могили с 19 800 лева за храна, горива и обезщетение на служители, а ЗЖ село 
Могилино ще се дофинансира с 8 880 лева за храна и обезщетение на служители. 
Завишава се планирания разход с 1 880 лева за покриване на извършени разходи в 
следствие на обилните дъждове, за застраховки на улиците по мерки 321 и 322 с 4 018 
лева, за банковата гаранция към ДФ Земеделие за ремонта на читалището с 6 770 лева. 

Становището на нашата комисия е промените по бюджета да бъдат приети с 
предложението дофинансирането на ОУ село баниска да бъде 4 000 лева, а не 2 000 лева. 
Тази сума сме я приели на предходно наше заседание през м. май. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Велико Великов – Общински съветник: 
На заседанието на комисията аз повдигнах въпроса за ОУ село Баниска, защото 

МТБ там наистина е в окаяно състояние и тогава г-н Христов намекна, че има други 
намерения за училището, които ще ни представи на следващото заседание на съвета. Аз си 
направих труда и извадих една справка, според която за последните 8 години са родени 
122 деца и се очаква до края на годината да се родят още 4. В училището деца няма, 
защото родителите като отидат и като видят в каква обстановка трябва да се водят децата 
и просто се отказват. Наистина трябва сериозно да помислим да се направи всичко 
възможно, за да се подобри МТБ. Много държа тези 4 000 лива да се гласуват и наистина 
да се предоставят на училището. 

2. Радослав Радев – Общински съветник: 
Г-н Кмете, вярно ли е че сте искали да закриете училището? Деца има и ще има и за 

бъдещи години. Ще ви кажа само, че в ОУ – Борово има 63 ученика; в ОУ – Бяла има 77; в 
ОУ – Вятово има 58; в ОУ – Баниска са 96; в ОУ – Иваново са 66; в ОУ – Русе има 48 и 
т.н. Вижда се, че ОУ село Баниска е с най-много деца в цялата област. При това 
положение закриването на училището е недопустимо. 

3. Соня неделчева – Нечева – Общински съветник: 
На предходно наше заседание имахме информация за село Баниска и тогава стана 

ясно за наболелия проблем за изкърпването на ул. „Баниски Лом” и разклона с ул. 
„Христо Ботев”, по която се движат и училищния автобус, автобусът, който извозва 
децата от детската градина и джипито на селото и т.н. Моето предложение е в 
Приложение 1 от „Местни дейности” – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа § 10-30 да бъде направена корекция и да бъде увеличена сумата с 2 000 лева, които 
да бъдат отпуснати на Кметство село Баниска за изкърпване на тези участъци. 

С г-н Радев и с г-н Великов ходихме на място в училището и видяхме, че там вече 
по една или друга причина ремонтите са започнали на класните стаи с помощ от ПП 
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„Герб”, която дари боя за боядисване и с лични средства. Предлагам в § 10-15 да се 
увеличи със сумата от 1 500 лева за закупуването на 6 бели дъски за ОУ село Баниска, а в 
§ 10-30 – Общообразователни училища в текущ ремонт сумата да се увеличи с 2 500 лева. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложенията на Соня Неделчева – Нечева, нека финансистите ги 

оформят в приложенията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените 

предложения от Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Неделчева – 
Нечева в § 10-15 – материали да се увеличи с 1 500 лева, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Неделчева – 
Нечева в § 10-30 – изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа да се увеличи с 2 
000 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Неделчева – 
Нечева в § 10-30 – общообразователни училища да се увеличи с 2 500 лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по девета 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 Русе и Докладна записка с вх. № 314 от 11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 698   

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.08.2014 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 
2014 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.08.2014 г. 
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и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
31.08.2014 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.08.2014 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2014/2015 година на територията на Община 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 докладната записка за 
утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2014/2015 година на територията на Община Две могили. На базата на броя на 
децата в училищата и детските градини се формира и щата на персонала, затова аз ще 
започна с втора точка от проекта за решение, който ни е предложен, а именно: 

Определя формирането и функционирането на следните групи в ЦДГ на 
територията на община Две могили 
 - В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили да се формират 2 
подготвителни групи за 5 и 6 годишни деца. Останалите 5 и 6 годишни деца да бъдат 
разпределени в 2 детски /смесени/ групи  и две групи за 3 и 4 годишните или общо 6 
групи. 

- във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово – 1 сборна група от 23 деца над норматива 
за максимален брой. 

- във филиал „Снежанка” с. Батишница – 1 сборна група с 10 деца под норматива за 
максимален брой. 

-  във филиал „Детелина” с. Бъзовец – 1 сборна група от 24 деца над норматива за 
максимален брой. 

- в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска – 1 подготвителна група за 5 и 6 годишни деца и 1 
детска /смесена/ група за 3 и 4 годишни деца или общо 2 групи. 

Общински съвет дава съгласие за функционирането на паралелки с брой ученици 
под установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” с. Баниска както следва: 

- I клас – маломерна – 10 ученици 
- II клас – маломерна –12 ученици 
- III клас – маломерна – 11 ученици 
-IV клас – редовна 19 ученици 
-V-IV клас /слята/ – 15 ученици /5 + 10/ 
-VII клас – маломерна – 11 ученици 
- VIII клас – маломерна – 10 ученици 
Тук ми е подадена една справка, че през 2008 година има родени 14 деца, което 

означава, че следващата година ще се формира паралелка за 1-ви клас, въпреки, че ние не 
можем да разчитаме само на това. 

Това са определените групи в училищата и детските градини, които са по 
предложение на Кмета на Общината и комисията също ги утвърди. 

Определя следната численост на персонала в педагогическите заведения на община 
Две могили:  

В ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили заедно с филиала „Олга Жекова” 
с. Кацелово общо 30,5 бр., в т.ч. 15,5 бр. педагогически, 14,5 бр. непедагогически 
персонал и извънщатен персонал -0,5 бр. В ЦДГ „Първи юни” с. Баниска заедно с филиала 
„Снежанка” с.Батишница и филиала „Детелина” с.Бъзовец общо 18 бр., в т.ч. 8 бр. 
педагогически и 10 бр. непедагогически персонал. ОДК „Д-р Д.Пангелов” – 1,0 щатна 
бройка – директор; 5,0 щатни бройки за ръководители – хореограф, музикален 
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ръководител, треньор по тенис на маса, ръководител спортни танци, ръководител кръжок 
по английски език в начален и горен курс; 0,5 условна щатна бройка или общо 6,5 бр., в 
т.ч. 5,5 бр. ръководители и 1 директор. 

Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета 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 чл. 11, ал. 3 
от Наредба № 7 от 29.12.2000 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. № 315 от 11.08.2014 
г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 699   

І. Определя следната численост на персонала: 
 1. ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Две могили 

1.1. В ЦДГ – град Две могили: 
1.1.1. щатен педагогически персонал      13,5 бр. 
1.1.2. щатен непедагогически персонал      13 бр. 
1.1.3. извънщатен персонал- работник, кухня -    0.5 бр. 
1.2. Във филиал „Олга Жекова”, село Кацелово: 
1.2.1. щатен педагогически персонал      2 бр. 
1.2.2. щатен непедагогически персонал      1,5 бр. 
Общо: 30.5 бр., в т.ч. 15.5 бр. педагогически и 14.5 непедагогически персонал и 

извънщатен персонал – 0.5 бр. 
2. ЦДГ „Първи юни”, село Баниска: 
2.1. В ЦДГ – село Баниска: 
2.1.1. щатен педагогически персонал      5 бр. 
2.1.2. щатен непедагогически персонал      6 бр. 
2.2. Във филиал „Снежанка”, село Батишница: 
2.2.1. щатен педагогически персонал      1 бр. 
2.2.2. щатен непедагогически персонал      2 бр. 
2.3. Във филиал „Детелина”, село Бъзовец: 
2.3.1. щатен педагогически персонал      2 бр. 
2.3.2. щатен непедагогически персонал      2 бр. 
Общо: 18 бр., в т.ч. 8 бр. педагогически и 10 непедагогически. 
3. ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две могили: 
3.1. 1.0 щатна бройка – директор; 
3.2. 5.0 щатни бройки за щатни ръководители – хореограф, музикален ръководител, 

треньор тенис на маса, ръководител спортни танци, ръководител кръжок по английски 
език в начален и горен курс; 

3.3. 0.5 условна щатна бройка – за нещатен кръжок-ръководител; 
Общо: 6.5 бр., в т.ч. 5.5 бр. ръководители и 1 директор. 
ІІ. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 

Целодневните детски градини на територията на община Две могили:  
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1. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили да се формират 2 групи за 3 
и 4 годишните, 2 подготвителни групи за 5 и 6 годишни деца, останалите 5 и 6 годишни 
деца да бъдат разпределени в 2 детски (смесени) групи – общо 6 групи. 

2. Функциониране на сборна група с 23 деца във филиал „Олга Жекова“, село 
Кацелово - над норматива за максимален брой.  

3. Функциониране на сборна група с 10 деца във филиал „Снежанка“, село 
Батишница под норматива за минимален брой.  

4. Функциониране на сборна група с 24 деца във филиал „Детелина“, село Бъзовец 
над норматива за максимален брой.  

5. В ЦДГ „Първи юни”, село Баниска да се формират 1 подготвителна група за 5 и 6 
годишни деца и една група за 3 и 4 годишни деца. 
 ІІІ. Общински съвет дава съгласие за функциониране на паралелки с брой ученици 
под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” село Баниска, както следва:  

№ Паралелка Реален брой 
1. І клас (маломерна) 10 ученика 
2. ІІ клас (маломерна) 12 ученика 
3. ІІI (маломерна) 11 ученика 
4. IV клас  19 ученика 
5. V - VІ (слята) 15 ученика (5 + 10) 
6. VІІ (маломерна) 11 ученика 
7. VІІІ (маломерна) 10 ученика 

 Към настоящия момент, броят ученици, които реално трябва да постъпят в 
училището е 88 ученика, но се очакват още 15 деца, които се намират в чужбина и е 
възможна промяна в списъчния състав след 15.09.2014 г.  

ІV. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., относно: 

Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 45 от 
31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  

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

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

дейности” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във връзка с 
влязло в сила съдебно  Решение № 45 от 31.03.2014 година на Беленски районен съд по 
гражданско дело № 1020 по описа за 2013 г. е признато за установено по отношение на 
Община Две могили, че Дешка Ганчева Тодорова от село Каран Върбовка и Иванка 
Василева Машкова от село Острица са собственици на недвижими имоти – земеделски 
земи, находящи се в землището на село Каран Върбовка. Имотите са 66 на брой с размер 
по-малко от декар, но категорията на земята е 3 и 4 и ако си спомняте в предходни 
заседания на Общинския съвет там имаше и апетити за закупуване на тези имоти. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, тъй като 
ние нямаме друг избор, освен да потвърдим взето вече от съда решение. Това са парцели, 
които са все още свободни и са общинска собственост призцнати по чл. 19. Нямаме 
никакъв избор, освен да подкрепим докладната с една препоръка към г-н Христов, нека 
нашите юристи да се понапънат вече, защото по този начин ще останем без всякакви земи, 
които са признати по чл. 19, където имаше давностен срок 10 години, гратисен срок от 5 
години и ако е необходимо дори може да се направе и някаква законодателна промяна. 

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

ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация, чл. 3 ал. 2 т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, § 27, ал. 2 от Предходни и 
Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 45 от 
31.03.2014 година на Беленски районен съд по гражданско дело № 1020 по описа за 
2013 г. и Докладна записка с вх. № 318 от 11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 700 

 

1. Дава съгласие за обезщетяване на Дешка Ганчева Тодорова от село Каран 
Върбовка община Две могили, област Русе, улица ”Света Марина” № 26 и Иванка 
Василева Машкова от село Острица, община Две могили, област Русе, улица „Острец” № 
5 в качеството им на собственици на следните недвижими имоти – земеделски земи, 
находящи се:  

1.1. В землището на село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе 
ЕКАТТЕ 36364, а именно : 

1.1.1. Зеленчукова култура с площ от 0.092 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068005.  

1.1.2. Зеленчукова култура с площ от 0.140 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068006. 

1.1.3. Зеленчукова култура с площ от 0.254 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068007. 

1.1.4. Зеленчукова култура с площ от 0.486 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068044. 

1.1.5. Зеленчукова култура с площ от 0.465 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068045. 

1.1.6. Зеленчукова култура с площ от 0.352 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 0688049. 

1.1.7. Зеленчукова култура с площ от 0.352 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068050. 

1.1.8. Зеленчукова култура с площ от 0.074 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068054. 

1.1.9. Зеленчукова култура с площ от 0.166 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068055. 

1.1.10. Зеленчукова култура с площ от 0.129 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068056. 

1.1.11. Зеленчукова култура с площ от 0.248 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068065. 

1.1.12. Зеленчукова култура с площ от 0.298 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот №068066. 

1.1.13. Зеленчукова култура с площ от 0.139 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068067. 

1.1.14. Зеленчукова култура с площ от 0.148 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068074. 

1.1.15. Зеленчукова култура с площ от 0.485 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068075. 

1.1.16. Зеленчукова култура с площ от 0.118 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068080. 

1.1.17. Зеленчукова култура с площ от 0.220 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068081. 

1.1.18. Зеленчукова култура с площ от 0.306 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068089. 
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1.1.19. Зеленчукова култура с площ от 0.117 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068090. 

1.1.20. Зеленчукова култура с площ от 0.117 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068091. 

1.1.21. Зеленчукова култура с площ от 0.244дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068093. 

1.1.22. Зеленчукова култура с площ от 0.148 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068117. 

1.1.23. Зеленчукова култура с площ от 0.146 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068118. 

1.1.24. Зеленчукова култура с площ от 0.148 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068119. 

1.1.25. Зеленчукова култура с площ от 0.085 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068120. 

1.1.26. Зеленчукова култура с площ от 0.081 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068121. 

1.1.27. Зеленчукова култура с площ от 0.094дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068122. 

1.1.28. Зеленчукова култура с площ от 0.073 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068172. 

1.1.29. Зеленчукова култура с площ от 0.121 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068173. 

1.1.30. Зеленчукова култура с площ от 0.125 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 067174. 

1.1.31. Зеленчукова култура с площ от 0.138 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068179. 

1.1.32. Зеленчукова култура с площ от 0.094 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068180. 

1.1.33. Зеленчукова култура с площ от 0.083 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068181. 

1.1.34. Зеленчукова култура с площ от 0.075 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068182. 

1.1.35. Зеленчукова култура с площ от 0.172 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068188. 

1.1.36. Зеленчукова култура с площ от 0.169 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068189. 

1.1.37. Зеленчукова култура с площ от 0.162 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068191. 

1.1.38. Зеленчукова култура с площ от 0.169 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068192. 

1.1.39. Зеленчукова култура с площ от 0.359 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068199. 

1.1.40. Зеленчукова култура с площ от 0.256 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068200. 

1.1.41. Зеленчукова култура с площ от 0.196 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068251. 

1.1.42. Зеленчукова култура с площ от 0.111 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068252. 

1.1.43. Зеленчукова култура с площ от 0.150 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068277. 

1.1.44. Зеленчукова култура с площ от 0.100 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068278. 
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1.1.45. Зеленчукова култура с площ от 0.058 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068286. 

1.1.46. Зеленчукова култура с площ от 0.229 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068287. 

1.1.47. Зеленчукова култура с площ от 0.246 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068288. 

1.1.48. Зеленчукова култура с площ от 0.171 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068296. 

1.1.49. Зеленчукова култура с площ от 0.393 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068297. 

1.1.50. Зеленчукова култура с площ от 0.703 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068304. 

1.1.51. Зеленчукова култура с площ от 0.169 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068305. 

1.1.52. Зеленчукова култура с площ от 0.224 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068306. 

1.1.53. Зеленчукова култура с площ от 0.100 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068307. 

1.1.54. Зеленчукова култура с площ от 0.082 дка, ІІІ категория, местност „Под село” 
имот № 068308. 

1.1.55. Зеленчукова култура с площ от 0.469 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070023. 

1.1.56. Зеленчукова култура с площ от 0.456 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070024. 

1.1.57. Зеленчукова култура с площ от 0.460 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070025. 

1.1.58. Зеленчукова култура с площ от 0.205 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот №070028. 

1.1.59. Зеленчукова култура с площ от 0.167 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот №070029. 

1.1.60. Зеленчукова култура с площ от 0.168 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070030. 

1.1.61. Зеленчукова култура с площ от 0.340 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070046. 

1.1.62. Зеленчукова култура с площ от 0.264 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070047. 

1.1.63. Зеленчукова култура с площ от 0.256 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070048. 

1.1.64. Зеленчукова култура с площ от 0.217 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070049. 

1.1.65. Зеленчукова култура с площ от 0.218 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070050. 

1.1.66. Зеленчукова култура с площ от 0.578 дка, ІV категория, местност „Над село” 
имот № 070051. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: Решение № 45 от 31.03.2014 г. на Беленски районен съд по 
гражданско дело № 1020 по описа за 2013 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., относно: 

Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга 
селскостопанска територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 

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

Постъпило е заявление от Велко Иванов – председател на ПК „Надежда” с. 
Кацелово за изменение на картата на възстановената собственост на с. Кацелово. Целта е 
да се изправи границата, защото тя криволичи и се застъпва едната с другата и процесът 
на изправянето ще засегне около 3. 689 дка. Човекът е готов да заплати цялата процедура 
за маркирането, за изправянето и доколкото разбрах там ще се поставят силузи, които 
няма да се махат десетки години напред. 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. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал. 1  от Закона за устройство на територията, чл. 
3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, ал. 1 и 
ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, 45и от  Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Докладна записка с вх. № 324 от 
13.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 701 

 

1. Дава съгласие за промяна статута за  3.689 дка (три декара, шестотин осемдесет и 
девет квадратни метра) от “пасище, мера” с площ от 576.435 (петстотин седемдесет и шест 
декара, четиристотин тридесет и пет квадратни метра) представлявяща поземлен имот № 
000392 (триста деветдесет и две) при граници и съседи: северозапад ПИ 000170-
„Жилищна територия” на с. Кацелово, изток ПИ 000394-местен път на Община Две 
могили, юг имот № 000395-полски път на Общината, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 977/05.03.2008 г. на Кмета на Община Две могили, вписан в 
агенция по вписванията гр. Бяла под № 36 том 4 дв. входящ регистър 2482 от 25.03.2008 г. 
от публична в частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на новообразувания имот 
по т. 1 в „Друга селскостопанска територия” съгласно скица-проект № Ф25615/07.08.2014 
г. за обособяване на поземлен имот с проектен № 000463.   

3. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на с. Кацелово, община Две могили въз 
основа на делба на поземлен имот № 000392. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 1, т. 2 и т. 3. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 320/11.08.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Даниела Богданова Богданова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на 
детето Златко Иванов е с постоянен адрес в село Янтра, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 
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2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

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

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 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. № 320 
от 11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 702 

 

1. Отпуска на Даниела Богданова Богданова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на булевард „България” № 31 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова, родена на 
20.07.2014 г., тъй като бащата на детето – Златко Иванов Иванов е с постоянен и настоящ 
адрес в село Янтра, община Горна Оряховица. 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 
Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Ренета малева. 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 Малева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 321 
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от 11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 703 

 

1. Отпуска на Ренета Стоянова Малева, живееща в село Батишница, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 39 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова, 
родена на 05.07.2014 г. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 322/11.08.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 
село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова 
Асанова. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци на 
Мусине Мюмюнова Исаева и излезе със становище то да не бъде уважено, тъй като е 
подадено след изтичане на предвиденият в наредбата 6 – месечен срок. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2, чл. 7, ал. 1 и ал. 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. № 322 от 
11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 704 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в село 
Батишница, община Две могили, област Русе, на улица „Пролет” № 36 еднократна 
финансова помощ, за раждане на близнаците – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова 
Асанова, родени на 05.10.2013 г., тъй като заявлението е подадено след изтичане на 
предвиденият в наредбата 6 – месечен срок. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/11.08.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Деница Данаилова Алексиева и излезе със становище то да не бъде уважено, тъй като е 
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подадено след изтичане на предвидения в наредбата 6-месечен срок и освен това, към 
момента на подаването му не е представен документ за завършено от бащата на детето 
образование 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 323 
от 11.08.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 705 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Деница Данаилова Алексиева, живееща в село 
Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Александър Стамболийски” № 11 
еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова, 
родена на 27.11.2013 г., тъй като заявлението е подадено след изтичане на предвиденият в 
наредбата 6 – месечен срок и бащата на детето – Светлин Райков Севдалинов не е 
представил удостоверение за завършено образование. 

   

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет има 

постъпило едно питане от Общинския съветник Пламен Лашев, на което Кметът на 
Общината е отговорил писмено.  

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
 

Г-н Лашев чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Като цяло съм доволен от отговора, само ще помоля г-н Христов в какво ще се 
състои ремонта основно. На втория етаж доколкото разбрах има някакви уреди за масажи, 
кардиограми и т.н. Какво ще се случи с тези уреди? 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Саниране на сградата, подмяна на врати, подмяна на дограма, вътрешно 

боядисване, ремонт на тоалетни. ВиК и ел. ще се подменя само там, където е необходимо 
да има към всеки кабинет. За уредите, които са на втория етаж – има комисия, която ще 
опише годните и негодни уреди, за което ще бъде съставен протокол. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Христов, моят въпрос е във връзка с възможността от разпространение на 

болестта „син език” на територията на Община Две могили. Моля да ни запознаете имате 
ли намерение да предприемете някакви превантивни мерки за унищожаване на комарите, 
защото в действителност именно те са разпространители на болестта. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Наистина въпросът с болестта „син език” е доста притеснителен и сериозен. С моя 

заповед бе свикана комисия, която се събра и разгледа състоянието на Община Две 
могили и за жалост на територията на общината в  почти всички населени места вече има 
заболели и умрели животни. Специалистите от Общинска администрация вече са се 
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свързали с екарисажа в Шумен. В момента оглеждаме и ще определим площадки, където 
тези животни ще бъдат слагани за бъдещо транспортиране. Областният управител е пряко 
ангажиран с това и проверява ежедневно ситуацията. Всичко, което сме получили от 
Агенцията по безопасност на храните сме го качили на сайта. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Хората ще останат без поминък, г-н Христов. Не смятате ли, че тръбва да бъдат 

предприети превантивни мерки за унищожаване на комарите. 
8. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Ние вече направихме две пръскания, такива са ни финансовите възможности, г-жо 

Нечева. 
9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Пръсканията бяха преди два месеца, но Вие не смятате ли, че сега трябва да 

предприемем някакви превантимни мерки. 
10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Миналия месец бяха пръсканията. Можем да направим още едно пръскане, но 

трябва да променим бюджета и освен това, съседните на нас общини също трябва да 
пръскат и това да стане по едно и също време. 

11. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Уважаеми колеги, аз правя процедурно предложение да задължим Кмета да 

направи две превантивни пръскания на територията на цялата Община. 
12. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз мисля, че преди да започнем пръсканията и да изхарчим парите трябва да се 

направи проучване от специалисти, които да кажат дали ще има въобще някакъв ефект. 
13. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Още в понеделник ще проуча как стоят нещата и ще ви уведомя. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и второто (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 27.08.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


