ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

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

Екз. № 1

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 27 януари 2012 година, в 9.30 часа, в сградата на Община Две
могили, в конферентната зала, започна петото редовно заседание на VІ– тия
Общински съвет – Две могили.
Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на
Общинския съвет.
Тя съобщи, че въпреки лошото време на него присъстват 16
(шестнадесет) общински съветника.
Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов.
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 Община Две могили,
Мариета Петрова – секретар на Община Две могили, кметове на кметства от
Община Две могили, граждани.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преди да ви дам думата по предварително раздадения дневен
ред, предлагам да ви обявя две решения за образуването на две групи
ощински съветници в настоящия общински съвет.
Същите са заведени в деловодството на Общинския съвет и съдържат
необходимите изисквания на чл. 30 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, поради което обявявам:
1. Образувана е група общински съветници към Общински съвет – Две
могили „ГЕРБ” с председател Боян Симеонов Иванов.
2. Образувана е група общински съветници към Общински съвет – Две
могили „ДПС” с председател Айдън Сабриев Карамехмедов.
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния
ред?
Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо
наследство,
вероизповедания,
символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните
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хора, спорта и туризма”: Г-жо Председател аз предлагам т. 7 от дневния ни
ред да стане т. 1 от него, а т. 1 да стане съответно т. 7. Правя това
предложение, тъй като на заседанието на Общинския съвет, което беше
проведено 23.12.2011 г. в неговия състав влезе г-жа Стефка Райкова Пенчева,
която взе активно участие в работата на комисиите, в които беше определен
г-н Димитър Димитров. Тъй като г-жа Райкова има ангажимента да докладва
по т. 2 от дневния ред, предлагам размяната на тези две точки.
Колеги, моля да гласувате направеното предложение от г-жа Микерям
Адям, а именно т. 7 от дневния ни ред да стане т. 1 от него, а т. 1 да стане
съответно т. 7.
Против.
Въздържали се.
С 16 (шестнадесет) гласа „За” предложението се приема.
Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социална политика”: Г-жо Председател, аз също имам предложение за
изменение на дневния ни ред, а то е, че по т. 6, по която трябва да докладва
общинският съветник Юсеин Юсеинов ще докладвам аз.
Колеги, моля да гласувате направеното предложение от г-н Байчо
Георгиев, а именно по т. 6 от дневния ни ред на мястото на Юсеин Юсеинов
да докладва Байчо Георгиев.
Против.
Въздържали се.
С 16 (шестнадесет) гласа „За” предложението се приема.
Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред,
да стане дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет,
моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 577/11.01.2012
г., относно: Промяна в състава на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма” и Комисията по „Териториално устройство и строителство,
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 566/05.01.2012 г.,
относно: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно” по
пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили, област Русе.
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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”.
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 567/05.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в
Община Две могили през 2011 г. и насоки за работа през 2012 г.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”.
4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 568/06.01.2012 г.,
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник
№ 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 574/09.01.2012 г.,
относно: Вземане решение за учредяване на право на преминаване на
кабелна мрежа СН (средно напрежение) за външно ел. присъединяване от
БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) към ВЕЛ (въздушен
електропровод) 20 КV Баниска.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”.
6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 575/11.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене” за 2011 г.
Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 565/05.01.2012 г.,
относно: Определяне на представители от Община Две могили в МИГ
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново.
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 578/11.01.2012 г.,
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване
„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка.
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”
Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 579/11.01.2012 г.,
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Полска
култура” в землището на село Батишница.
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Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”.
Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 580/11.01.2012 г.,
относно: Приемане на „Информация за състоянието и перспективите за
развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 г.
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма”.
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 581/11.01.2012 г.,
относно: Културен календар на Община Две могили за 2012 г.
Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма”.
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 582/11.01.2012 г.,
относно: Информация за работата на общинската администрация по
административното обслужване на физическите и юридическите лица през
2011 г.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”.
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 583/11.01.2012 г.,
относно: Преотстъпване правото на ползване на техническо оборудване на
МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново.
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”.
14. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 584/12.01.2012
г., относно: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни град Две могили
за 2011 г.
Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма”.
15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 585/12.01.2012 г.,
относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на
Общината и Кметове на Кметства.
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
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16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 586/13.01.2012 г.,
относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост в „Болница” село Баниска.
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет
и финанси”.
17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 587/13.01.2012 г.,
относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост в „Здравен дом” село Бъзовец.
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет
и финанси”.
18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 589/13.01.2012 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г.
Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 590/13.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” град
Две могили през 2011 г.
Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма”.
20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01.2012 г.,
относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за
мандат 2011 – 2015 година.
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет
и финанси”.
Пламен Лашев – Председател на Комисията по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”.
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”.
Байчо Георгиев – Председател на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”.
21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 594/16.01.2012 г.,
относно: Утвърждаване на щатните бройки в ЦДГ „Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили, считано от 03.01.2012 г.
Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование,
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика,
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора,
спорта и туризма”.
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22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 595/16.01.2012 г.,
относно: Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Две
могили през 2012 г.
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване
и установяване конфликти на интереси и други дейности”.
23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 599/18.01.2012 г.,
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива
България”.
Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
24. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 600/18.01.2012 г.,
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива
България”.
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет
и финанси”.
25. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 601/18.01.2012 г.,
относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за
устройване на постоянен пчелин.
Докладва: Соня Петрова Неделчева – Нечева – Секретар на
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и
други дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и
финанси”
26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 602/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна
Венелинова Великова, живееща в село Баниска за раждане на първо дете –
Венелин Свиленов Костадинов.
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 603/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана
Валентинова Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете
– Даниел Светлозаров Стоянов.
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване
и социални дейности”.
Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 604/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова
Симеонова с ЕГН 3902285338, живееща в село Чилнов.
Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
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29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 605/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Събева
Ахмедова с ЕГН 4512285311, живееща в град Две могили.
Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
30. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 606/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Борисова
Тодорова с ЕГН 6405131457, живееща в село Чилнов
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
31. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 607/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова
Илиева с ЕГН 6408065338 и Стефко Петков Ангелов с ЕГН 5408065526,
живеещи в град Две могили.
Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
32. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 608/18.01.2012
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Маринова
Иванова, живееща в град Две могили.
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”.
33. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника.
„ За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 577/11.01.2012 г.,
относно: Промяна в състава на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма” и Комисията по „Териториално устройство и строителство,
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална
политика и евроинтеграция” разгледа предложената докладна записка от
Председателя на Общинския съвет за промяна в състава на Комисията по
„Образование,
култура
и
културно-историческо
наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата,
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” и Комисията по
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„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”. Тази промяна се налага, тъй като има промяна в състава на
Общинския съвет. Становището на комисията е да се приеме направеното
предложение.
В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз искам само да направя едно уточнение по проекта за решение, тъй
като г-н Юсеинов пропусна да го отбележи. Предлагам в решението да се
запише датата, от която се променя състава на тези две комисии и съответно
то да добие вида:
1. Променя, считано от 23.12.2011 г. състава на Постоянна комисия по
„Образование,
култура
и
културно-историческо
наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата,
младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, като утвърждава за секретар
на комисията на мястото на Димитър Петров Димитров общинският съветник
– Стефка Райкова Пенчева.
2. Променя, считано от 23.12.2011 г. състава на Постоянна комисия по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”, като утвърждава за член на комисията на мястото на
Димитър Петров Димитров общинският съветник – Стефка Райкова Пенчева.
2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Съгласни сме с така направеното предложение от г-н Георгиев.
След приключване на разискванията по първа точка от дневния
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 33 от Правилник № 1
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка
с вх. № 577 от 11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 57
1. Променя, считано от 23.12.2011 г. състава на Постоянна комисия по
„Образование,
култура
и
културно-историческо
наследство,
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата,
младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, като утвърждава за секретар
на комисията на мястото на Димитър Петров Димитров общинският съветник
– Стефка Райкова Пенчева.
2. Променя, считано от 23.12.2011 г. състава на Постоянна комисия по
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно
самоуправление,
нормативна
уредба,
регионална
политика
и
евроинтеграция”, като утвърждава за член на комисията на мястото на
Димитър Петров Димитров общинският съветник – Стефка Райкова Пенчева.
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Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 566/05.01.2012 г.,
относно: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно” по
пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили, област Русе.
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 от Кмета на Общината, която е във връзка
с направен отчет за изпълнението на на Стратегията „Движим се безопасно”
по пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили, област
Русе. От представения отчет се вижда, че педагогическия колектив в ЦДГ е
работил много отговорно. Обогатена е материално-техническата база в
кабинета по безопасност на движение по пътищата в детската градина.
Стратегията е много полезна и чрез нея се обогатява опита на децата за
безопасно движение по пътищата, което е много важно. Комисията одобрява
представения отчет за изпълнението на стратегията и становището ни е той
да бъде приет.
В разискванията по втора точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Тази Стратегия „Движим се безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св.Св.
Кирил и Методий”, град Две могили беше приета през 2010 година и е с
период на действие 2011 – 2013 г. За да бъде изпълнима тази стратегия
имаше нужда и от финансово обезпечаване. Финансовата част в самата
стратегия е в размер на 15 000 лева, като до момента е изразходвана сумата
от 7 613 лева. Въпросът ми е към Кмета на Общината в момента има ли
готовност да осигури останалата част от средствата, които са в размер на
около 5 000 лева? Трябва да се помисли по този въпрос при приемането на
бюджет 2012 година.
След приключване на разискванията по втора точка от дневния
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.
27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, във връзка с Решение № 30 по
Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 566 от 05.01.2012
г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 58
1. Приема Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се
безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили,
област Русе.
Приложение: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се
безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили,
област Русе.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 567/05.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в
Община Две могили през 2011 г. и насоки за работа през 2012 г.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на
интереси и други дейности” разгледа на свое заседание предоставената
информация за дейността на специализираното звено КООРС. От нея се
вижда, че главната му задача е да спазва Наредбите на Общински съвет по
хигиенизиране на населените места. Населението свикна с присъствието на
служителите на КООРС и се чуства спокойствие у гражданите особенно при
масови общински мероприятия в летен театър и парка. Също така има
активно участие на служителите на КООРС в бедствени ситуации като
закъсали товарни и леки автомобили. Заедно с водачите на снегопочистващи
машини те действат от ранни часове за да могат гражданите
безпрепядствено да си вършат необходимите дейности. Изпълняват се
разпоредбите по опазване на чистотата на въздуха, полагат усилия за
избягване условията за възникване на пожари. Изпълняват разпоредбите и
заповедите на ръководството на общината по използването на водоемите за
къпане в летния сезон. Комисията дава положителна оценка на свършенета
работа и предлага на общинските съветници да приемат предложения проект
на решение.
Разисквания по трета точка нямаше.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
във връзка с Решение № 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна
записка с вх. № 567 от 05.01.2012 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 59
1. Приема за сведение Информация за дейността на специализираното
звено КООРС в Община Две могили през 2011 г. и насоки за работа през
2012 г.
Приложение: Информация за дейността на специализираното звено
КООРС в Община Две могили през 2011 г. и насоки за работа през 2012 г.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 568/06.01.2012 г.,
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник
№ 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство
и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”:
На заседание на нашата комисия беше разгледано предложението за
промяна на нашия правилник. Предложението ми е обосновано от известни
пропуски при приемането му. Както и в докладната записка съм записал на
предходното заседание на Общинския съвет бяха предложени за разглеждане
и приемане на два проекта за Наредби, като втората беше с 14 § и аз лично не
бях съгласен с два от тях. При гласуването на проекта за изменение и
допълнение на тази наредба не се даде възможност той да се гласува
параграф по параграф първо поотделно и след това Наредбата като цяло.
Това не представляваше нарушение на разпоредбите на Правилника ни, тъй
като в чл. 93 от него няма описана процедура, как точно става приемането на
правилниците, наредбите и инструкциите с едно гласуване. С предложеният
от мен проект се опитвам да запълня тази празнина.
Второ, по отношение на изменението в чл. 15, считам за по-правилно
да бъде посочена разпоредбата ни, записана в Правилника ни, която се явява
специална спрямо общата разпоредба посочена в чл. 32 от ЗМСМА.
Разисквания по четвърта точка нямаше.
По четвърта 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, пр. 2 във връзка
с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка № 568 от 06.01.2012 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 60
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 1 за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, който влиза в сила от
01.02.2012 г.
Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник №
1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 574/09.01.2012 г.,
относно: Вземане решение за учредяване на право на преминаване на
кабелна мрежа СН (средно напрежение) за външно ел. присъединяване от
БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) към ВЕЛ (въздушен
електропровод) 20 КV Баниска.
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 разгледа докладната записка, която касае вземането на
решение за учредяване на право на преминаване на кабелна мрежа. Искането
е във връзка с подадено заявление от инвеститор. Описан е начина на
полагане на кабела. Становището на комисията е да се приеме
предложението с една забележка, а именно в решението да се чете „право на
прокарване”, а не „право на преминаване”, тъй като ако е право на
преминаване ще трябва да се цитира друг член от ЗУТ.
В разискванията по пета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Съгласен съм с г-н Карамехмедов в решението да се запише „право на
прокарване”, тъй като ако е „право на преминаване” ще трябва да се цитира
чл. 192 от ЗУТ, който касае преминаване на транспортни средства, а в случая
както е за кабела би следвало да е „право на прокарване”.
След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27,
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка с вх. № 574 от 09.01.2012 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 61
1. Дава съгласието си, за учредяване на право на прокарване на кабелна
мрежа СН за външно ел. присъединяване от БКТП намиращ се в УПИ ХХІ 194, кв. 19, по плана на село Могилино, Община Две могили до ВЕЛ 20КV
Баниска.
2. Задължава Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на
право на прокарване съгласно чл. 193, ал. 4 от ЗУТ по одобрената от главния
архитект на общината схема.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 575/11.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено
хранене” за 2011 г.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Тази Докладна записка и Информация към нея следваше да бъде
разгледана от Комисията по “Бюджет и финанси”, тъй като те показват какви
точно финансови резултати е постигнало предприятието през отминалата
година, и съответно – се иска тези резултати да бъдат приети от нас. Но няма
да спорим. Нашата комисия разгледа въпросната Докладна записка и нашето
становище е тя да бъде приета. Мотивите са ни следните:
Информацията съдържа данни за основните дейности, които
осъществява общинското предприятие.
На първо място е посочена услугата “Домашен социален патронаж”. В
момента я ползват 172 лица от всички населени места от Общината без село
Пепелина, при капацитет от 150 ползвателя. Това е услуга, която ежегодно се
дофинансира от общинския бюджет. Въпросът тук е, да се направи така, че
да се привлекат максимален брой ползватели за да може тази разлика между
заплатени такси от тях и реалните разходи за услугата да бъде по-малка.
На второ място се явява организирането на ежеднивно столово
ученическо хранене на учениците от двете общински училища.
Предприятието осигурява закуска на 215 ученика от 1 до 4 клас при
средна единична цена на закуската от 50 стотинки. То осигурява още храна за
обяд на учениците, които заплащат по 80 стотинки, а останалата част от
реалните разходи за него – се заплащат от училищата. Проблемът тук е дали
с тези 50 стотинки за закуска и 1.40 стотинки за обяд, в който влизат и онези
80 стотинки, които заплащат децата и в който се включва цената за супа и
основно ядене е достатъчно да считаме, че децата ни са нахранени и то
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здравословно. Най-евтината закуска в една сладкарница струва поне 80
стотинки. А този обяд – какво всъщност ядат децата?
На трето място е услугата “Обществена трапезария”, която се предлага
топъл обяд в Общината за втора поредна година. Тя се ползва от 50 лица,
които имат по-скромни доходи и се прилага само за зимните месеци.
На четвърто място, се явява осигуряването на тържества и общински
мероприятия.
На пето място – колективът е добър. Работят здраво и ние трябва да ги
подкрепим.
В разискванията по шеста точка участие взеха:
1. Стефка Райкова – Общински съветник:
Съгласна съм с всичко, което каза до тук г-н Георгиев. Аз искам да
обърна внимание на това, че столът се намира в двора на училището, където
се провеждат спортните дейности на децата. Нека Кмета на Общината издаде
заповед, с която да забрани преминаването на МПС през двора на училището.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Вчера в деловодството на Общината постъпи докладна записка от
Директора на училището, с която се въвежда ограничителен режим за
влизане в двора на училището. Разбира се този режим не бива да важи за
автомобили на пожарна охрана, бърза помощ, полиция, КООРС, тъй като те
трябва да имат достъп до стола и до двора на училището по всяко време. Има
писмо от Министъра на отбраната и ние ще се съобразим с него, като
ограничим влизането в двора само за външни лица. Освен това Общината
трябва да разполага с ключ за портала.
По въпроса за столовото хранене на децата – ние ги лишихме от десерт,
затова съм издал заповед, че не бива да се намалява грамажа на храната на
децата. Училището разполага с достатъчно средства и не бива да лишава
децата.
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 и Докладна записка с вх. № 575 от
11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 62
1. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие
„Обществено хранене” за 2011 г. и отчет за изпълнение на бюджета.
Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие
„Обществено хранене” за 2011 г. и отчет за изпълнение на бюджета.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
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„Въздържал се” - 0 гласа
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 565/05.01.2012 г.,
относно: Определяне на представители от Община Две могили в МИГ
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново.
По нея докладва:
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство
и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна
уредба, регионална политика и евроинтеграция”:
Нашата комисия разгледа Докладната записка, която касае определяне
а представители от Община Две могили в МИГ Лидер на територия Две
могили и Иваново. Това се прави във връзка с промени в състава на местната
администрация след проведените местни избори 2011 г. Трябва да се
прекратят правомощията на Юлия Маринова Йорданова, защото тя не работи
в общинската администрация вече. За тази цел Кметът на Общината предлага
нови представители, а именно: Соня Петрова Неделчева – Нечева и резервен
член Юсеин Ахмедов Юсеинов. Считам, че предложенията са уместни и
можем да ги подкрепим.
Разисквания по седма точка нямаше.
По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 7, ал. 2 т. 5 от Наредба № 23/18.12.2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане
на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни
инициативни групи , придобиване на умения и постигане на
обществената активност на съответната територия за местните
инициативни групи , прилагащи стратегиите за местно развитие „ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и
Докладна записка с вх. № 565 от 05.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 63
1. Прекратява правомощията на Юлия Маринова Йорданова в
качеството и на представител на Община Две могили в състава на Общото
събрание им на Управителния съвет на Местната инициативна група и на
Румен Манолов Марков като резервен член за попълване, при необходимост
на Управителния съвет от страна на Община Две могили, с оглед
прекратяване на трудовите и служебните им правоотношения с Община Две
могили.
2. Определя за представители от Община Две могили в МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И
ИВАНОВО, както следва:
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2.1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – общински съветник от ПП
ГЕРБ, за свой представител в състава на Учредителното събрание на
Местната инициативна група
2.1. Юсеин Ахмедов Юсеинов – общински съветник от ПП ДПС, като
резервен член за попълване, при необходимост на Управителния съвет от
страна на Община Две могили.
3. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Две могили да
предприеме необходимите действия за изпълнение решението.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 578/11.01.2012 г.,
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване
„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка.
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 предложението за продажбата на
земеделските зами, които се намират в землището на село Каран Върбовка.
Става въпрос за две ниви, едната с площ от 6.342 дка, а другата 5.320 дка.
Поради проявен интерес се предлага да бъдат продадени. Становището на
комисията по земеделие, е че не възразяваме за продажбата, но тъй като по
Акт за собственост тези земи са общинска собственост, а не на кметсво село
Каран Върбовка, което е пречка за прилагането на член 8, алинея 5 от Закона
за общинската собственост. Поради това предлагам в решението този текст
да отпадне и да се добави нова точка 2.3. със следния текст:
„2.3. Задължава Кмета на Общината при осъществяване на сделката, не
по-малко от 30 % от средствата придобити от продажбата, да се преведат по
сметката на кметството и се използват за дейности от местно значение”.
2. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа докладната записка
за продажбата на тези две ниви като прави предложение начанта цена при
провеждането на търга на втората нива с площ от 5.320 дка да бъде в размер
на 200 лева за декар.
В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз имам някои забележки, относно изписването на самото решение, а
именно:
1. Към настоящия момент нямаме приета Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост 2012 г., а в решението не би
следвало да се цитира програмата за 2011 г.. Предлагам да се цитира
Програмата за 2012 г., без да се уточнява в кой раздел са заложени.
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2. В основанията за вземане на решение в чл. 34, ал. 2, изр. 2 няма.
3. В решението да се запише точно каква е санкцията на Общинския
съвет.
4. Предлагам в т. 2 да бъде записано при данъчна оценка на имота
толкова, а пазарна толкова, определя начална цена за провеждане на търга.
Нека сумите да бъдат закръглени.
5. Не съм съгласен с това, което каза г-н Чолаков. Ние си имаме наша
Наредба № 7 която казва 50 %, а не 30 % от средствата придобити от
продажбата да се преведат по сметката на кметството и се използват за
дейности от местно значение.
2. Николай Христо – Кмет на Общината:
Г-н Георгиев, ние заедно с гл. специалист, който е изготвил докладната
записка Йорданка Тодорова и с юристите на общината доста прецизно
огледахме нещата и аз съм съгласен с Вашето предложение за Програмата за
управление да се запише 2012 година, но не съм съгласен със закръглянето
на сумите и това да се премахне сумата, която се пада за един декар, тъй като
по този начин се вкарва яснота и мисля, че това не е грешка.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги, тук има направени две предложения, а именно на Комисията
по „Бюджет и финанси”, която предложи началната цена при провеждането
на търга за втория имот да бъде 200 лева на декар и на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”,
която предложи да се спазят разпоредбите на Наредба № 7 и 50 % от
приходите от продажбата да бъдат преведени по сметката на кметството в
село Каран Върбовка.
Предлагам ви да преминем към процедура на гласуване на тези две
предложения и след това да гласуваме решението с тези изменения.
Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен с
предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а именно началната
цена при провеждането на търга за втория имот да бъде 200 лева за декар,
моля да гласува.
Против.
Въздържал се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За” предложението за началната цена при
провеждането на търга за втория имот да бъде 200 лева на декар се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение. Който е съгласен с
предложението на Комисията по „Предотвратяване и установяване
конфликти на интереси и други дейности”, а именно да се спазят
разпоредбите на Наредба № 7 и 50 % от приходите от продажбата да бъдат
преведени по сметката на кметството в село Каран Върбовка, моля да
гласува.
Против.
Въздържал се.
Няма.
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С 16 (шестнадесет) гласа „За” предложението да се спазят
разпоредбите на Наредба № 7 и 50 % от приходите от продажбата да бъдат
преведени по сметката на кметството в село Каран Върбовка се приема.
След приключване на разискванията по осма точка от дневния
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, чл. 35 и чл. 41 от Закона за общинската
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба №
7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени
вещни права, за предосдтавяне за управление под наем и за
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Две
могили и Докладна записка с вх. № 578 от 11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 64
1. Дава съгласието си да бъдат включени в Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година следните имоти:
1.1. Земеделска земя представляваща имот № 000345 (триста четирдесет
и пет) по картата на възстановената собственост на землището на село Каран
Върбовка от с площ от 6.342 дка (шест декара, триста четиридесет и два
квадратни метра) с начин на трайно ползване “Изоставена нива” с категория
на земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и съседи: имот №
034005 – полски път на Община Две могили, имот № 033007 – полски път на
Община Две могили, имот № 000110 – храсти на Община Две могили и имот
№ 034007 – полски път на Община Две могили по Акт за частна общинска
собственост № 422 от 27.03.2005 г.
1.2. Земеделска земя представляваща имот № 000335 (триста тридесет и
пет) по картата на възстановената собственост на землището на село Каран
Върбовка от 5.320 дка (пет декара триста и двадесет квадратни метра) с начин
на трайно ползване “Изоставена нива” с категория на земята при неполивни
условия ІХ (девета) при граници и съседи: имот № 102012 – залесена
територия на МЗГ, имот № 049058 – нива на “ОСАГРОФОНД” ООД, имот №
000356 – храсти на Община Две могили, имот № 102012 – залесена територия
на МЗГ ДЛ/ДДС и имот № 000336 – пасище, мера на Община Две могили, по
Акт за частна общинска собственост № 2615 от 07.07.2010 г.
2. Дава съгласието си да бъдат продадени, след провеждане на търг с
явно наддаване следните имоти:
2.1. Земеделска земя представляваща имот № 000345 (триста четирдесет
и пет) по картата на възстановената собственост на землището на село Каран
Върбовка от с площ от 6.342 дка (шест декара, триста четиридесет и два
квадратни метра) с начин на трайно ползване “Изоставена нива” с категория
на земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и съседи: имот №
034005 – полски път на Община Две могили, имот № 033007 – полски път на
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Община Две могили, имот № 000110 – храсти на Община Две могили и имот
№ 034007 – полски път на Община Две могили по Акт за частна общинска
собственост № 422 от 27.03.2005 г.
При данъчна оценка на този имот в размер на 654.50 (шестотин
петдесет и четири лева и петдесет стотинки, одобрява пазарната му оценка в
размер на 3 272.00 лева (три хиляди двеста седемдесет и два лева и нула
стотинки) или 515.93 (петстотин и петнадесет лева и деветдесет и три
стотинки) за декар.
2.1.1. Началната цена при провеждане на публичния търг да бъде 520.00
(петстотин и двадесет лева и нула стотинки) за декар.
2.2. Земеделска земя представляваща имот № 000335 (триста тридесет и
пет) по картата на възстановената собственост на землището на село Каран
Върбовка от 5.320 дка (пет декара триста и двадесет квадратни метра) с начин
на трайно ползване “Изоставена нива” с категория на земята при неполивни
условия ІХ (девета) при граници и съседи: имот № 102012 – залесена
територия на МЗГ, имот № 049058 – нива на “РОСАГРОФОНД” ООД, имот №
000356 – храсти на Община Две могили, имот № 102012 – залесена територия
на МЗГ ДЛ/ДДС и имот № 000336 – пасище, мера на Община Две могили, по
Акт за частна общинска собственост № 2615 от 07.07.2010 г.
При данъчна оценка на този имот в размер на 97.90 (деветдесет и седем
лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 511.00
(петстотин и единадесет лева и нула стотинки) или 96.05 (деветдесет и шест
лива и пет стотинки) за декар.
2.2.1. Началната цена при провеждане на публичния търг да бъде 200.00
(двеста лева и нула стотинки) за декар.
При продажбата на тези имоти да се спазят условията на чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени
вещни права, за предосдтавяне за управление под наем и за разпореждане с
имоти и вещи - общинска собственост на Община Две могили.
3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да
предприеме необходимите действия за:
3.1. Вписването в Публичния регистър на община Две могили на
разпоредителната сделка с имотите – частна общинска собственост
3.2. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата
на описаните в т. 1 имоти.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 579/11.01.2012 г.,
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Полска
култура” в землището на село Батишница.
По нея докладва:
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1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване
и установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Тази докладна също беше разгледана на заседание на комисията. Тя е
идентична с предходната. Става въпрос за два малки имота в землището на
село Батишница. Становището на комисията е да се приеме предложеният
проект за решение като също се спазят разпоредбите на Наредба № 7, както
беше за предходната докладна записка като първоначалната цена при
провеждането на търга и за двата имота да бъде 323 лева.
2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджети ифинанси” също разгледа предложението за
продажба на тези два имота в землището на село Батишница и сме съгласни да
бъдат продадени с направените корекции в решението, които предложи г-н
Чолаков.
Разисквания по девета точка нямаше.
По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 35 и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1 и
чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на
право на собственост и на ограничени вещни права, за предосдтавяне за
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска
собственост на Община Две могили и Докладна записка № 579 от
11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 65
1. Дава съгласието си да бъдат включени в Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година следните имоти:
1.1. Земеделска земя представляваща имот № 003003 (три хиляди и
три) по картата на възстановената собственост на землището на село
Батишница местността “Ясаците” от 0.404 дка (четиристотин и четири
квадратни метра) с начин на трайно ползване “Полска култура” с категория на
земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и съседи: имот №
063002 – иглолистна гора на МЗГ, имот № 003004 – полска култура на община
Две могили, имот № 003002 – полска култура на Иван Хаджииванов и имот №
000057 – жилищна територия на село Батишница, по Акт за частна общинска
собственост № 3241 от 06.10.2010г.
1.2. Земеделска земя представляваща имот № 003004 (три хиляди и
четири) по картата на възстановената собственост на землището на село
Батишница местността “Ясаците” от 0.445 дка (четиристотин четиридесет и
пет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Полска култура” с
категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и
съседи: имот № 003008 – полски път на община Две могили, имот № 003005 –
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изоставена нива на община Две могили, имот № 063002 – иглолистна гора на
МЗГ ДЛ/ДДС, имот № 003003 – полска култура на община Две могили и имот
№ 000047 – жилищна територия на село Батишница, по Акт за частна
общинска собственост № 3242 от 06.10.2010г.
2. Дава съгласието си да бъдат продадени, след провеждане на търг с
явно наддаване следните имоти:
2.1. Земеделска земя представляваща имот № 003003 (три хиляди и
три) по картата на възстановената собственост на землището на село
Батишница местността “Ясаците” от 0.404 дка (четиристотин и четири
квадратни метра) с начин на трайно ползване “Полска култура” с категория на
земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и съседи: имот №
063002 – иглолистна гора на МЗГ, имот № 003004 – полска култура на община
Две могили, имот № 003002 – полска култура на Иван Хаджииванов и имот №
000057 – жилищна територия на село Батишница, по Акт за частна общинска
собственост № 3241 от 06.10.2010г.
При данъчна оценка на имота е размер на 65.10 (шестдесет и пет лева и
десет стотинки), одобрява пазарната му в размер на 208.00 (двеста и осем
лева и нула стотинки) или 514.85 (петстотин и четиринадесет лева и нула
стотинки) за декар.
2.1.1. Началната цена при провеждане на публичния търг да бъде
800.00 (осемстотин лева и нула стотинки) за декар.
2.2. Земеделска земя представляваща имот № 003004 (три хиляди и
четири) по картата на възстановената собственост на землището на село
Батишница местността “Ясаците” от 0.445 дка (четиристотин четиридесет и
пет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Полска култура” с
категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта) при граници и
съседи: имот № 003008 – полски път на община Две могили, имот № 003005 –
изоставена нива на община Две могили, имот № 063002 – иглолистна гора на
МЗГ ДЛ/ДДС, имот № 003003 – полска култура на община Две могили и имот
№ 000047 – жилищна територия на село Батишница, по Акт за частна
общинска собственост № 3242 от 06.10.2010г.
При данъчна оценка на имота в размер на 71.80 (седемседет и един лева
и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 230.00
(двеста и тридесет лева и нула стотинки) или 516.85 (петстотин и шестнадесет
лева и осемдесет и пет стотинки) за декар.
2.2.1. Началната цена при провеждане на публичния търг да бъде
800.00 (осемстотин лева и нула стотинки) за декар.
При продажбата на тези имоти да се спазят условията на чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени
вещни права, за предосдтавяне за управление под наем и за разпореждане с
имоти и вещи - общинска собственост на Община Две могили.
3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да
предприеме необходимите действия за:
3.1. Вписването в Публичния регистър на община Две могили на
разпоредителната сделка с имотите – частна общинска собственост.
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3.2. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата
на описаните в т. 1 имоти.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 580/11.01.2012 г.,
относно: Приемане на „Информация за състоянието и перспективите за
развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 г.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма”:
Предоставаната ни Информация ни запознава със състоянието на
спорта в Община Две могили през 2011 г.
В нея става дума за Клуб “Динамо”, в който спортуващите са занимават
с карате и джу-джицу. На тях от страна на Общината им е предоставено
помещение в сградата на старата Детска градина. Има сформирана група
деца.
Отделено е място в Информацията и на футболния клуб “Две могили”,
който се състезава във “В” група с реални шансове да се бори за участие в
“Б” група. Въпросът тук е – Общината ще се ангажира ли със финансирането
на клуба и в какъв размер. Поддържайки отбора, ние поддържаме още два
отбора – деца и юноши, и заради всички тях, според мен, ние трябва да им
помагаме. Отделно имаме в три населени места – Бъзовец, Баниска и Острица
футболни отбори
Имаме и отбор по тенис на маса. Момичетата от този отбор през месец
март трябва да участват на световното ученическо първенство, за което е
необходима една сума от 4 000 лева минимум. Тази сума не искат обаче да я
осигурят нито средното училище, нито Общината. Тук възниква въпроса: чии
са тези деца и чии интереси те защитават. Нормално ли е, тяхната треньорка
да се моли за помощ, за да заведе децата на това световно първенство, за да
представят, както нашето средно училище, така и нашия град и страна. По
тази причина се обръщам към Кмета на Общината да предприеме адекватни
мерки, за да осигури финансовото участие на децата на световното
ученическо първенство. Безумие е те, които представят Общината ни, да
просят от различни спонсори, само и само да отидат и защитят името на
нашата Община и нашето Училище.
В заключение ще посоче, че в заглавието на Докладната и
Информацията е записано и “…перспективите за развитие на спорта…”, а
реално такива не са посочени, поради което ние считаме, че решението
следва да бъде в следния вид:
22

1. Приема за сведение Информация за състоянието на спорта в Община
Две могили, област Русе през 2011 г.
Приложение: Информация за състоянието на спорта в Община Две
могили, област Русе през 2011 г.
В разискванията по десета точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Спортният календар е готов и ще го предложа за разглеждане на
следващото заседание. Тогава ще получите по-точна информация какви
средства са заделени за спорта. Вчера имаше обществено обсъждане на
проекто-бюджета за 2012 година и доколкото си спомням сумата там за
спорта беше точно 4 000 лева. Ако ги дадем сега за това световно първенство,
то цяла година как ще се издържа спорта. Набирането на тези средства трябва
да стане само чрез спонсори, нямаме друг вариант.
2. Светлозар Донев – Общински съветник:
Г-жа Маринова като Директор на това училище трябва да им помогне,
тъй като това са децата не само на общината, а на училището. Училището
има достатъчно преходен остатък и те сами могат да си поемат разходите.
Предлагам в решението като т.2 да се запише:
„2. Задължава Кмета на Общината да изготви и представи информация
за перспективите за развитие на спорта в Общината.”
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
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка № 580 от 11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 66
1. Приема за сведение Информация за състоянието на спорта в Община
Две могили, област Русе през 2011 г.
2. Задължава Кмета на Общината да изготви и представи информация
за перспективите за развитие на спорта в Общината.
Приложение: Информация за състоянието на спорта в Община Две
могили, област Русе през 2011г.”
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 581/11.01.2012 г.,
относно: Културен календар на Община Две могили за 2012 г.
По нея докладва:
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1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма”:
Предложеният Културен календар на Община Две могили за 2012
година беше разгледан на заседание на нашата комисия. Предложените
мероприятия са добре подбрани и обхващат всички празници с
международно, национално и религиозно значение. Становището на
комисията е да се приеме.
В разискванията по единадесета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз имам една забележка към основанията за приемане на решението. В
тях се цитира чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, което според
мен не е правилно, тъй като в календара няма залегната финансова част и е
по-правилно основанията за приемане на решението да бъдат чл. 21, ал. 1, т.
23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
2. Пламен Лашев – Общински съветник:
Съгласни сме с г-н Георгиев за тази корекция в основанията, но аз
искам да обърна внимание на Кмета на Общината по отношение на
финансовото обезпечаване на събитията заложени в календара имаме ли
готовност?
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка № 581 от 11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 67
1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2012 година.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2012
година.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 582/11.01.2012 г.,
относно: Информация за работата на общинската администрация по
административното обслужване на физическите и юридическите лица през
2011 г.
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По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:
В изпълнение на наше Решение, ни е предоставена Информация за
работата на общинската администрация по административното обслужване
на физическите и юридическите лица през отминалата година.
В нея се посочва, че вече 5 години функционира Център за информация
и обслужване на гражданите, където са създадени добри условия.
Посочени са основните дейности и приоритети, които има Центъра,
както и акцентите в дейността на администрацията, за да бъдат те
постигнати.
Актуализирана е Хартата на клиента, която е поставена на видно място
в Центъра. Общината, след проведен одит, отново е сертифицирана по
стандартите на ISO 9001 и ISO 14001.
Чрез Книгата за жалби, опраквания и препоръки, администрацията
получава обратна информация за качеството на услугите, които се предлагат
на гражданите и там където има проблеми, се стараят веднага да се
преодоляват. Посочено е, че има подадени за годината 68 жалби, те не се
отнасят за лошо административно обслужване на гражданите.
В информацията се посочва, че през 2011 г. са извършени 10 857
административни услуги, като подробно са разбити по видове. Посочено е, че
от административни такси е събрана сумата от 41 054 лева, а от техническите
такси – 24 640 лева.
Дадени са и препоръки за подобряване на административното
ослужване на гражданите през 2012 г.
Становишето на втора комисия е предоставената ни информация, със
съответното решение да бъдат приети, така както са ни предложени.
Разисквания по дванадесета точка нямаше.
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
във връзка с Решение № 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна
записка № 582 от 11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 68
1. Приема за сведение Информацията за работата на общинската
администрация по административното обслужване на физическите и
юридическите лица през 2011 г., като дава положителна оценка на работата
на общинската администрацията по административното обслужване на
физически и юридически лица за 2011 год.
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Приложение: Информация за работата на общинската администрация
по административното обслужване на физическите и юридическите лица
през 2011 г., като дава положителна оценка на работата на общинската
администрацията по административното обслужване на физически и
юридически лица за 2011 год.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 583/11.01.2012 г.,
относно: Преотстъпване правото на ползване на техническо оборудване на
МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново.
По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление,
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:
Втора комисия разгледа тази Докладна записка, като счита, че не
следва да приемаме предложения ни проект за решение. Мотивите ни са
следните:
На първо място, съгласно спазване разпоредбите на Наредба №
23/18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ Общината е длъжна да предостави съответното техническо
оборудване на МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново. Кмета на
Общината е изпълнил това свое задължение. Представил е и доказателства в
тази насока.
На второ място, след като имуществото вече е предадено, на кого му е
нужно вече нашето съгласие.
На трето място, самия проект за решение не е много ясен. В него се
говори за преотстъпване право на ползване, което не ставя ясно как
Общината е получила правото да го ползва.
В разискванията по тринадесета точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Докладната записка не е оттеглена. С промяната на новите членове на
МИГ ще доведе и до промяна на ръководния орган.
Бяхме поискали допълнителна информация, която беше пазена в тайна
от ръководителя на МИГ. Бяхме помолили ръководния орган да освободят
стаите в които се бяха настанили в земеделския център, но никой не ни
послуша. Сега този център ни е необходим, тъй като в момента се провеждат
обучения по различни програми от Бюрото по труда.
Буквално техниката и обзавеждането беше иззето от три стаи, които се
съхраняват в офиси на частен собственик, който няма нищо общо с МИГ. Ще
назнача комисия да направи проверка. Тази МИГ има непризнати разходи на
стойност 20 000 лева, които сега общината ще трябва да покрие и ние търпим
огромни загуби от нейното функциониране.
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2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Не може ли това обучение да се измести на друго място. Така или
иначе МИГ е регистрирана на този адрес и затова оборудването стои на
складове на камари и не се използва, защото няма къде да се съхранява.
3. Николай Христов – Кмет на Общината:
Не може да се измести курса, тъй като става въпрос за около 120
човека, ниско интелигентни и не искам да ходят в помещенията на
училището или на друго място. Все пак тази къща затова е предназначена.
4. Пламен Лашев – Общински съветник:
Аз предлагам решението да се гласува и да се приеме с информативен
характер.
След приключване на разискванията по тринадесета 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 и чл. 2 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8 от Закона за
общинската собственост, чл. 33 от Наредба № 7 за реда за придобиване
на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне,
за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост в Община Две могили, област Русе и чл. 32 ал. 4 от Наредба
№ 14 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответните територии за потенциални местни
инициативни групи в селските райони” от програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. и Докладна записка с вх. № 583 от
11.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 69
1. Приема за сведение информацията за предоставеното за
безвъзмездно ползване техническо оборудване на Сдружение МИГ ЛИДЕР
НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО, закупеното по проект №
431–2–03–88 от 18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност за потенциална местна инициативна група на
територията на Общини Две могили и Иваново и кандидатстването и със
съвместна стратегия пред Министерството на земеделието и храните за
усвояване на средства от Националния стратегически план за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г., като потвърждава действието на Договор № 3
за преотстъпване правото на ползване на техническо оборудване сключен
между Община Две могили и МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ
И ИВАНОВО.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 9 гласа
„Против”
- 6 гласа
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„Въздържал се” - 1 гласа
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 584/12.01.2012 г.,
относно: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни град Две могили
за 2011 г.
По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма”:
Всяка година по това време Общинският съвет разглежда Отчета за
дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в община Две могили за предходната година.
Сега не правим изключение.
Отчетът е структуриран в десет точки. Аз ще акцентирам на по-важните
според мен и по-интересни факти от дейността на тази комисия. Така
например в очета се посочва, че през 2011 г. са разгледани 7 възпитателни
дела с 5 участници. 1 малолетени 4 непълнолетни се водят на отчет в Детска
педагогическа стая, поради извършени от тях кражби.
В табличен вид е дадена справка за последните четири години, за броя
на извършените криминални деяния от малолетни и непълнолетни. В друга
таблица са посочени какви мерки са били предприети спряма тях и техните
родители.
В отчета са дадени данни за извършени дейности по изпълнение на
национални и общински планове и програми, както и на какво ниво е
взаимодействието на комисията с различните институции.
Посочена е сумата от 435 лева, която е изразходвана за възнаграждение
на членовете на комисията, както и какви средства ще са и необходими през
2012 г. за цялостната и дейност, а именно – 11 420 лева
Становището на комисията по „Образование, култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма” е предложения ни Отчет да бъде приет.
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 и чл. 3, ал. 2 и т. 24
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и във връзка с Решение № 30 по Протокол №
04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 584 от 12.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
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№ 70
1. Приема Отчета на Местната комисия за борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 г.
Приложение: Отчет на Местната комисия за борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 г.

с
с

Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 585/12.01.2012 г.,
относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на
Общината и Кметове на Кметства.
По нея докладва:
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по “Бюджет и финанси” разгледа настоящата Докладна
записка, с която:
На първо място Кметът на Общината иска да му бъде определено
основно месечно възнаграждение в размер на 1 462 лева, т. е максимално
възможното по точка 5 на Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление
на Министерския съвет № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности.
На второ място, Кметът на Общината иска да определим основните
месечни възнаграждения на Кметовета на кметства, а именно:
1. На селата Баниска, Кацелово и Бъзовец – по 650 лева, т. е. 184 лева
по-малко от максимално възможното възнаграждение от 834 лева, съгласно
точка 9 на същото това Постановление на Министерския съвет.
2. На селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – по 600 лева, което е с
170 лева по-малко от максимално възможното възнаграждение от 770 лева,
съгласно точка 10.
След станалите разисквания в комисията, ние се обединихме около
следното:
1. Определяме основното месечно възнаграждение на Кмета на
Община Две могили в размер на 1 462 лева.
2. Определяме основните месечни възнаграждения на Кметовета на
кметства, както следва:
2.1. На селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – по 750 лева.
2.2. На селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – по 700 лева.
В разискванията по петнадесета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
По тази докладна записка трябваше да бъдат предложени две решения
– едно за Кмета на Община и друго за Кметове на Кметства.
В решението следваше да бъде посочен броя на населението. Тъй като
той не е записан, когато разглеждах докладната аз се водих по броя на
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жителите, който е записан в една от следващите, която представя Плана за
защита при бедствия и аварии на населението в общината. Там е посочено, че
броят на жителите в общината е 9 960 души, което означава, че заплатана на
Кмета трябва да се определи според т. 4, а не т. 5 от Постановлението, т.е.
заплатата трябва да бъде 1 262 лева.
Освен това предлагам за Кметовете на Кметства Бъзовец, Баниска и
Батишница възнаграждението да бъде в размер на 834 лева, а на Помен,
Каран Върбовка и Чилнов – 770 лева.
Нека в мотивите за приемане на решението се запише: в този момент
населението на Общината е толкова, определя заплатата на Кмета в размер на
1 462 лева. Аз искам да попетам г-жа Ефтимова има ли подадена декларация
за конфликт на интереси и как ще гласува тя в този случай.
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Колеги по тази докладна записка има направени три предложения, а
именно:
Първо – на Комисията по “Бюджет и финанси”, която предложи
основното месечно възнаграждение на Кмета на Община Две могили да бъде
в размер на 1 462 лева, а на Кметовета на кметства, на селата Баниска,
Кацелово, Бъзовец и Батишница – по 750 лева, а на селата Помен, Чилнов и
Каран Върбовка – по 700 лева.
Второ – на Байчо Георгиев, който предложи основното месечно
възнаграждение на Кмета на Община Две могили да бъде в размер на 1 462
лева, а на Кметовета на кметства, на селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и
Батишница – по 834 лева, а на селата Помен, Чилнов и Каран Върбовка – по
770 лева.
И трето, както е по докладната записка или основното месечно
възнаграждение на Кмета на Община Две могили да бъде в размер на 1 462
лева, а на Кметовета на кметства, на селата Баниска, Кацелово и Бъзовец – по
650 лева, на село Батишница по 635 лева, а на селата Помен, Чилнов и Каран
Върбовка – по 600 лева.
Моля, да преминем към процедура на гласуване на трите предложения.
Който е съгласен с предложението на Комисията по “Бюджет и
финанси”, а именно основното месечно възнаграждение на Кмета на Община
Две могили да бъде в размер на 1 462 лева, а на Кметовета на кметства, на
селата Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница – по 750 лева, а на селата
Помен, Чилнов и Каран Върбовка – по 700 лева да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържал се.
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) „Против” и 3 (три) „Въздържал
се” предложението на Комисията по “Бюджет и финанси”, а именно
основното месечно възнаграждение на Кмета на Община Две могили да бъде
в размер на 1 462 лева, а на Кметовета на кметства, на селата Баниска,
Кацелово, Бъзовец и Батишница – по 750 лева, а на селата Помен, Чилнов и
Каран Върбовка – по 700 лева се приема.
След приключване на разискванията по петнадесета точка,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка чл. 27, ал. 3
30

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности и Докладна записка №
585 от 12.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 71
1. Определя основната месечна заплата на Кмета на Община Две
могили в размер на 1 462.00 (хиляда четиристотин шестдесет и два) лева.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на
решението.
Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За”
- 15 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
„Негласувал”
- 1 глас (Христина Димитрова Ефтимова)
По петнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал.
1, т. 5 във връзка чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, т. 4 от ПМС №
67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и
Докладна записка № 585 от 12.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 72
1. Определя основната месечна заплата на Кметовете на Кметства,
както следва:
1.1. Кмет на Кметство село Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница –
750.00 (седемстотин и петдесет лева).
1.2. Кмет на Кметство на село Помен, Чилнов и Каран Върбовка –
700.00 (седемстотин лева).
2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на
решението.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Шестнадесета точка от дневния ред:
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 586/13.01.2012 г.,
относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост в „Болница” село Баниска.
По нея докладва:
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка във
връзка с предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост. Става въпрос за помещение в село Баниска, за което няма
противоречия в наредби и закони да бъде отдадено под наем предназначено
за „Жилищни нужди”. Предложената сума е в размер на 24 лева и е
съобразена с нашата наредба, така че становището на комисията е да дадем
съгласието си.
Разисквания по шестнадесета точка нямаше.
По шестнадесета точка, 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
във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19,
ал. 1 и чл. 29, ал. 1, т. 13 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право
на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост на Община Две могили и Докладна записка № 586 от
13.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 73
1. Да бъде отдаден под наем, за срок от 5 (пет) години, след провеждане
на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска собственост по
Акт № 96/28.01.1998 година на Кмета на Община Две могили, представляващ
двуетажна полумасивна сграда, построена през 1927 година, върху площ от
200 (двеста) квадратни метра за „Здравен дом”, находяща се върху дворно
място с площ от 4 370 (четири хиляди триста и седемдесет) квадратни метра,
съставляващо имот 209 (двеста и девет) в квартал 35 (тридесет и пет) по
устройствения план на село Баниска, община Две могили, област Русе,
находящ се в село Баниска, на улица „Христо Ботев” № 3, при месечна
наемна цена в размер на 24.00 (двадесет и четири лева), а именно:
Помещение от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящо се на втори етаж,
предназначено за „Жилищни нужди”.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението като организира и проведе публичен търг
с явно наддаване и сключи договор за наем въз основа на резултатите от
търга.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
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„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 587/13.01.2012 г.,
относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост в „Здравен дом” село Бъзовец.
По нея докладва:
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”:
Докладната записка е идентична с предходната. Тук става дума за
подобно помещение в село Бъзовец. Какво, обаче прави впечатление тук –
Общината има намерение да отдаде помещение за търговска дейност, а то по
документи е здравен кабинет. Против съм също това да стане без търг или
конкурс, защото така се нарушават правата на гражданите по отношение на
стопанската и инвестиционната дейност. Освен това, считам че предложената
наемна зена е много ниска и комисията предлага първоначалната наемна
цена да бъде в размер на 50 лева.
В разискванията по седемнадесета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Нека бъде търг с явно наддаване, на цената, която предлага комисията е
твърде висока. В нашата Наредба № 7 цената за такъв вид имоти е в размер
на 28.98 лева и ние неможем да отдаваме за по-висока цена. Да не забравяме
все пак, че тази аптека обслужва 4 села.
По седемнадесета точка, 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
във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19,
ал. 1 и чл. 29, ал. 1, т. 13 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право
на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост на Община Две могили и Докладна записка № 587 от
13.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 74
1. Да бъде отдадена под наем, за срок от 5 (пет) години, след
провеждане на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска
собственост по Акт № 142 от 20.04.2000 г. на Кмета на Община Две могили,
представляващ масивна двуетажна сграда от 210 (двеста и десет) квадратни
метра, застроена площ за „Здравен дом”, строена през 1987 г., находяща се
върху дворно място с площ от 6 940 (шест хиляди деветстотин и четирдесет)
квадратни метра съставляващо имот № І в кв. 32 по устройствения план на
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село Бъзовец, съгласно скица № 312 от 18.11.2010г от отдел “ТСУ” – град
Две могили, при месечна наемна цена в размер на 28.98 лева, а именно:
Втори етаж на „Здравен дом”, детска консултация (Аптека) – площ 16.10
(шестнадесет квадратни метра и десет квадратни дециметра).
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението като сключи договор за наем.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Осемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 589/13.01.2012 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г.
По нея докладва:
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка
относно промени по бюджета на общината към 31.12.2011 г. Те се отнасят
основно за приходната част по бюджета на общината, като се извършва
увеличение на някои данъчни и неданъчни приходи и намаление на други
както следва: получено е застрахователно обезщетение през м.декември за
щета на застрахован автомобил; увеличен е прихода от продажба на други
дълготрайни активи за сметка на намален приход от продажба на
нематериални дълготрайни активи; увеличен е трансфера от бюджетна към
извънбюджетна сметка със знак минус във връзка с непризнати разходи по
отделните Оперативни програми; променят се сумите по предоставени и
възстановени заеми между бюджетна и извънбюджетна сметка по
Оперативни програми във връзка с непризнатите разходи; погасяване
частично заема към Сибанк; възстановяване по набирателната сметка на
временно ползвани суми в бюджетната сметка.
В разходната част се правят минимални промени в рамките на една
дейност.
С направените промени всичко приход и разход към 31.12.2011 г.
бюджета на общината става 6 090 471 лева. Становището на комисията е да
се приеме предложението.
В разискванията по осемнадесета точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:
Аз само ви предлагам, тъй като в основанието за приемане на
решението е пропуснато да се запише „... във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА...” това да се допълни.
2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
Съгласни сме с направеното предложение от г-жа Ефтимова.
След приключване на разискванията по осемнадесета точка,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал.
3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 3, ал. 2, т. 1
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от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили и
Докладна записка с вх. № 589 от 13.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 75
1. Променя бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. в
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно
Приложение 1.
ПРИХОДИ
МЕСТНИ ПРИХОДИ
Данък върху недвижимите имоти
Данък върху превозните средства
Данък при придоб.на имущ. по дарения и
възмезден начин
Приходи от наеми на земя
Такси за ползв.детски градини
Такси за ползв.детски ясли и др.по
здравеопазването
Такси за ползване на пазари
Такси за битови отпадъци
Общински такси за административни
услуги
Такси за откупуване на гробни места
Други общински такси
Пполучени застрахователни обезщетения
за дма
Постъпления от продажба на други ДМА
Постъпления от продажба Нематериални
дълготрайни активи
Предоставени трансфери между
бюджетни и извънбюджетни сметки/-/
Предоставени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки/-/
Възстановени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки/+/
Погашения по краткосрочни заеми
Получени временни безлихвени заеми от
набирателна сметка
ВСИЧКО ПРИХОДИ:

Параграф
13 01
13 03
13 04

Приложение 1
Увеличава Намалява
(лева)
(лева)
12 885
7 772
35 138

24 06
27 01
27 02

2 390
1 593

27 05
27 07
27 11

43
43 635
5 054

27 15
27 29
36 11

264

1 593

13 543
756

40 29
40 30

10 061

62 02

-18 960

10 061

76 21

-210 785

76 22

206 457

83 21
93 20

-3 335
-71 647
23 259

23 259
35

РАЗХОДИ
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Общинска администрация
Заплати на персонал по трправоотношения
Заплати на персонал по
сл.правоотношения
Други плащания и възнаграждения.
Осиг.вноски от работод. За ДОО
ЗОВ от работодатели
Вноски за ДЗПО
Център за настаняване от семеен тип
Заплати и възнагр.на персонала по
трудови правоотношения
ЗОВ от работодатели

01 01

1 682
1 024

01 02
02 09
05 51
05 60
05 80

1 648
276
34
277
105
1

01 01
05 60

1 682

1
1

1

Защитено жилище
1
1
Заплати и възнагр.на персонала по
01 01
1
трудови правоотношения
Вода, горива и енергия
10 16
1
ВСИЧКО РАЗХОДИ
1 684
1 684
Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част към
31.12.2011 г. придобива следните размери:
Данъчни приходи
392 815 лева
Неданъчни приходи
2 008 491 лева
Взаимоотношения с РБ/субсидия/
3 595 209 лева
Трансфери
142 548 лева
Вр.безлихв.заеми бюдж./извънбюдж.
455 797 лева
Операции с финансови активи
645 779 лева
Остатък от предходен период
141 390 лева
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:
6 090 471 лева
2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да
предприеме необходимите действия за промени по бюджета в приходната и
разхадната част по мероприятия и параграфи към 31.12.2011 г.
Гласували 16 (шестнадесе) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Деветнадесета точка от дневния ред:
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 590/13.01.2012 г.,
относно: Информация за дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” град
Две могили през 2011 г.
По нея докладва:
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма”:
Комисията по „Образование, култура и културно-историческо
наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма” на свое
заседание разгледа настоящата информация. Това Читалище е най-голямото в
нашата община. Считам, че тук освен читалищна дейност има много добре
развита и библиотечна дейност. Специалистите от читалището са се
ориентирали към съвременните средства за комуникация и по-точно
компютърната информираност и технологии. Наскоро към него беше
създаден танцов състав. От миналата година след приемането на новия Закон
за читалищата имаше пререгистрации и в заглавията стана задължително да
се добавя годината на създаване на читалището. Становището на комисията е
да се приеме информацията.
В разискванията по деветнадесета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Съгласен съм да се приеме предложената информация, но в
основанията за пиремане на решението предлагам да се запише чл. 21, ал. 1,
т.23 от ЗМСМА и да се добави „...във връзка с чл. 27, ал. 3 ...”, а чл. 26 а, ал. 4
от Закона за Народните читалища да отпадне.
След приключване на разискванията по деветнадесета точка,
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 Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, във връзка с Решение № 30 по Протокол №
04/23.12.2011 г. и Докладна записка № 590 от 13.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 76
1. Приема за сведение Информацията за дейността на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили през 2011 г.
Приложение: Информация за дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили през 2011 г.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
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Двадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01.2012 г.,
относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за
мандат 2011 – 2015 година.
По нея думата първо бе дадена на Николай Христов – Кмет на
Общината:
Съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, следва да представя пред Общинския съвет Програма за
управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 г.
Съвместно с общинска администрация подготвихме тази програма,
която е съобразена с Общинския план за регионално развитие на Община Две
могили 2007 – 2013 г.
Програмата е съставена и в съответствие с Националната стратегия за
развитие 2005 – 2015 г. Националните оперативни програми, План за
развитие на Северен централен район, Областната стратегия за развитие 2005
- 2015 г. и Методическите указания на МРРБ.
Главната задача на Програмата е да формира визия за желаното
състояние на Общината до 2015 г., като определи стратегическите цели и
приоритетите в развитието на община Две могили за периода, като набележи
конкретни мерки за постигане на поставените цели.
Не е необходимо да се взема решение за приемане на тази програма,
тъй като тя има информативен характер и се внася с цел да запознае
общинските съветници с намеренията ми за работа през мандат 2011 – 2015 г.
В разискванията по двадесета точка от дневния ред участие взеха:
1. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз искам да отбележа, че има допусната техническа грешка, а именно в
приоритет 2 „Газифициране на град Две могили”, според мен трябва да бъде
в приоритет 1.
2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз съм съгласен Програмата да има опознавателен и пожелателен
характер, но имам конкретни въпроси към управлението на Общината за
мандата, а именно:
1. Какво мисли Кмета на Общината по отношение на „Деската ясла”?
Помещението се нуждае от ремонт. Кога ще освободят помещенията в ЗДГ,
г-жа Добрева иска да си ползва тези помещения.
2. Нека Програмата бъде конкретизирана по години. Не ни интересува
какво ще се случи 2020 година. Нека видим какво ще стане този мандат до
2015 година.
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Предлагам да приеме Програмата за управление на Кмета посто
информативнот, все пак има приемственост.
След приключване на разискванията по двадесета точка,
Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
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взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка
№ 593 от 16.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 77
1. Приема за сведение представената информация, относно Програмата
за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 година.
Приложение: Програма за управление на Община Две могили за
мандат 2011 – 2015 година.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 594/16.01.2012 г.,
относно: Утвърждаване на щатните бройки в ЦДГ „Св. Св. Кирил и
Методий” град Две могили, считано от 03.01.2012 г.
По нея докладва:
1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и
туризма”:
Комисията разгледа предложението на Кмета за щатните бройки в ЦДГ
„Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили, считано от 03.01.2012 г.
Изменението е свързано с увеличаването на персонала с 0.5 бройка –
назначаване на извънщатен работник в кухнята. Административното
ръководство прави това предложение за по-качественото обслужване в
кухнята на детското заведение. Искам да обърна внимание само на това, че в
решението е допусната техническа грешка и общите бройки не са 27, а 28.5
броя.. Становището на комисията е да се приеме с тази поправка.
В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха:
1. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз искам само да внеса малко яснота по този въпрос. Щата е един и
същ. Тази 0.5 бройка беше назначена по програмите и работеше до края на
месец ноември 2011 г., тъй като програмата изтече. Оказа се, обаче че
кухнята има нужда от такъв допълнителен работник и смятам, че нищо не
нарушаваме докато се проведе следващата програма.
2. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Съгласен съм да се приеме проекта на решение, като се увеличи щата с
0.5 бройка, но моето предложение е, тъй като имаме веднъж взето такова
Решение № 1045 по Протокол № 63/26.08.2011 г. за изменим т. 1 от него
където се увеличава бройката, а не да вземаме ново такова за 0.5 бройка.
След приключване на разискванията по двадесет и първа точка,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27,
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ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 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 и Докладна записка № 594 от 16.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 78
1. Определя следната численост на персонала, считано от 03.01.2012 г.,
както следва:
1.1.
В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили:
Брой численост
1.1.1. В ЦДГ – гр. Две могили:
– щатен педагогически персонал
11.5
– щатен непедагогически персонал
12
– извънщатен – пазач (невъоръжена охрана)
1
– извънщатен – работник кухня
0.5
1.1.2. Във филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово:
– щатен педагогически персонал
2
–щатен непедагогически персонал
1.5
ОБЩО:
28.5
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 12 гласа
„Против”
- 3 гласа
„Въздържал се” - 1 гласа
Двадесет и втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 595/16.01.2012 г.,
относно: Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Две
могили през 2012 г.
По нея докладва:
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Този Общински план е едно обемисто четиво, имащо пряко отношение
към моментната метеорологична обстановка.
Той е разработен въз основа на Закона за защита при бедствия и има
определена структура.
И в този план, както и в Общинския план за регионално развитие на
Община Две могили за периода 2007 – 2013 година е обърнато голямо
внимание на географската характеристика на Общината, с която няма да ви
занимавам. Ще отбележа само, че аз знам, че Общината е разположена върху
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площ от приблизително 345 кв. км., но приемам, да сме нараснали на 350 кв.
км.
В плана, в отделен раздел е направен анализ на възможните бедствия и
прогнози за последиците от тях. Тук въвеждат три фактора: последствия,
заплаха и вероятност, от които се определят пет зони на риск:
1. Минимален риск;
2. Възможна заплаха;
3. Висока заплаха;
4. Опасност;
5. Предаварийна ситуация.
Кои са по значимите и възможни бедствия, които може да очакваме:
1. На първо място – земетресение, което се определя като възможна
заплаха – втора зона.
2. На второ място – наводнение, което се определя като висока заплаха
– трета зона.
3. На трето място – снегонавяване и обледеняване, което се определя
като висока заплаха – трета зона. В момента го изпитваме на гърба си.
4. На четвърто място - пожари, които се определят като висока заплаха
– трета зона.
Определени са потенциално опасните обекти и критичната
инфраструктура в Общината.
Не са ни предоставени Специализираните планове и това е добре, тъй
като те са обемисти и тях има кой да ги чете и изпълнява.
Завършвам с това, че в плана има раздел с мерки за предотвратяване
или намаляване на последиците от земетресения. Определени са отговорните
звена и лица. Посочено е как ще се осъществява взаимодействието между
органите на изпълнителната власт и как ще бъдат уведомявано населението
при заплаха или възникване на бедствия. Дадени са и мерки за защита на
населението и т. н.
Становището на наша комисия е да приемем предложения ни проект за
план при бедствия и аварии през 2012 г.
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше.
По двадесет и втора точка, 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
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 9, ал. 11 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита при бедствия и Докладна записка с вх. № 595 от 16.01.2012 г.,
прие

РЕШЕНИЕ
№ 79
1. Приема Общински план за защита при бедствия на Община Две
могили през 2012 г.
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Приложение: Общински план за защита при бедствия на Община Две
могили през 2012 г.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 599/18.01.2012 г.,
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива
България”.
По нея докладва:
1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка за
вземане на дялово участие по проект „Красива България”. Участието на
Общината в този проект ще е на стойност 193 226.05 лева или 65.90 % от
общата стойност на проекта. Щом има възможност да се кандидатства за
ремонт и подмяна на дограма и реконструкция на покрива на ЦДГ „Св. Св.
Кирил и Методий” град Две могили ние нямаме нищо против да подкрепим
предложението на Кмета. Становището на комисията е да се приеме
предложеният проект за рашение.
Разискванията по двадесет и трета точка нямаше.
По двадесет и трета точка, Общинският съвет на основание чл. 21
ал. 1, т. 6 и 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. 1 и т. 2 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка с вх. № 599 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 80
1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 193 226.05 (сто деветдесет и
три хиляди двеста двадесет и шест лева и пет стотинки) или 65.90 % от
общата стойност в размер на 266 556.00 (двеста шестдесет и шест хиляди
петстотин петдесет и шест лева и нула стотинки) за демонтаж на
съществуващи хидроизолации, разбиване съществуващ бетон, кофраж греди,
пояси и колони, изработка и монтаж армировка, полагане стоманобетон,
топлоизолация с фибран, доставка и монтаж на PVC прозорци в сутерена и
др. дейности на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, улица
„Пловдив” № 8, по проект “Красива България”.
2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили
за 2012 г.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху
разходването на средствата.
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Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 600/18.01.2012 г.,
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива
България”.
По нея докладва:
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”:
И тази докладна записка е разгледана на заседание на Комисията по
„Бюджет и финанси”. Тя е идентична с предходната, но тук става въпрос за
сградата на БКС в град Две могили, която се намира на улица „Кирил и
Методий” № 14. Тук дяловото участие на Общината в проекта е на стойност
165 703.20 или 62.4 % от общата стойност на проекта. Становището на
комисията е да подкрепим предложението.
Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше.
По двадесет и четвърта точка, Общинският съвет на основание чл.
21 ал. 1, т. 6 и 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. 1 и т. 2 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
и Докладна записка с вх. № 599 от 18.01.2012 г. и Докладна записка с вх.
№ 600 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 81
1. Дава съгласие за отпускане на сумата 165 703.20 (сто шестдесет и пет
хиляди седемстотин и три лева и двадесет стотинки) или 62.4 % от общата
стойност 265 550.00 (двеста шестдесет и пет хиляди петстотин и петдесет
лева и нула стотинки) за направа на външна топлоизолация с боядисване,
подмяна на дограмата с PVC, ремонт на тротоарите и изграждане на паркинг
пред сградата на БКС – град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14 по
проект “Красива България”.
2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили
за 2012 г.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху
разходването на средствата.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
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Двадесет и пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 601/18.01.2012 г.,
относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за
устройване на постоянен пчелин.
По нея докладва:
1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”:
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на
интереси и други дейности” разгледа докладната записка свързана с
учредяването право на ползване върху имот общинска собственост за
устройването на постоянен пчелин. Това се прави във връзка с постъпило
заявление от Илияна Маринова Петрова от село Бъзовец с цел настаняване на
репродуктивни пчелни семейства и производство на пчелни отводки и майки.
Ние можем само да подкрепяме и аплодираме подобни действия.
Общинска администрация много добре се е погрижила за набавянето на
всички необходими документи за учредяването на право на ползване на този
имот, затова и становището на комисията е да подкрепим решението.
2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа докладната записка
и излезе със становище да се учреди право на ползване при 36 лева годишен
наем на този имот.
В разискванията по двадесет и пета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
По отношение на правоното основание за вземане на решението е
позволено имотът да се отдаде под наем без провеждането на търг или
конкурс. Аз имам една забележка, нека в решението да отпаднат думите „...
без ДДС”. Общината не е регистрирана по ДДС, така че не би следвало да се
пише в решението с или без ДДС е сумата.
Освен това предлагам в решението да се запише приложение Скица –
проект № Ф18337/16.01.2012 г. издадена от Общинска служба „Земеделие”.
2. Пламен Лашев – Общински съветник:
Съгласни сме с предложението на г-н Георгиев.
След приключване на разискванията по двадесет и пета точка,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал.
4, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34, ал. 6, чл. 39, ал. 3, от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството,
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организация и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 65 от Наредба № 7 за реда за
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи
– общинска собственост в Община Две могили и Докладна записка с вх.
№ 601 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
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№ 82
1. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждане на
публично оповестен търг или конкурс върху част от имот – публична
общинска собственост с площ за тази част от 2.001 дка индивидуализирана
съгласно скица-предложение за отреждането на пчелин в Поземлен имот №
000009 по Картата на възстановената собственост на село Острица,
представляващ „Пасище, мера” с обща площ на имота 85.076 дка по Акт за
общинска собственост № 647 от 18.05.2006 г. на Кмета на Община Две
могили за устройване на постоянен пчелин са срок от 5 години, при цена за
правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД”
ООД - РУСЕ пазарна оценка, в размер на 36.00 (тридесет и шест лева)
годишна наемна цена.
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
Приложение: Скица – проект № Ф18337/16.01.2012 г. издадена от
Общинска служба „Земеделие” град Две могили.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 602/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Венелинова
Великова, живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Венелин
Свиленов Костадинов.
По нея докладва:
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Комисията разгледа заявлението на свое заседание. Всички необходими
документи съгласно Наредба № 10 са налице и са представени в необходимия
срок. Становището на комисията е заявлението за отпускане на еднократна
финансова помощ да бъде уважено.
2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Нашата комисия също разгледа заявлението на г-жа Великова от село
Баниска и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова
помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева.
Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше.
По двадесет и шеста точка, 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
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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. № 602 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 83
1. Отпуска на Татяна Венелинова Великова с ЕГН 9103045293,
живееща в село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Христо
Ботев” № 60 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за
раждане на първо дете – Венелин Свиленов Костадинов, роден на 28.11.2011
г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по
решение на Общинския съвет”.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 603/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана Валентинова
Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Даниел
Светлозаров Стоянов.
По нея докладва:
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Това заявление също беше разгледано от Комисията по
„Здравеопазване и социална политика”. Както предходното, така и тук става
въпрос за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо
дете на Йоана Валентинова Стоянова от Две могили. Тук също са
представени всички необходими по наредбата ни документи – акт за раждане
на детето, декларация, документи за завършено образование от двамата
родители на детето, поради което становището на комисията е и това
заявление да бъде уважено.
2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Стоянова
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за
раждане на първо дете.
Разисквания по двадесет и седма точка нямаше.
По двадесет и седма точка, 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
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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. № 603 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 84
1. Отпуска на Йоана Валентинова Стоянова с ЕГН 9011165333,
живееща в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард
„България” № 93 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста)
лева за раждане на първо дете – Даниел Светлозаров Стоянов, роден на
07.12.2011 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по
решение на Общинския съвет”.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 604/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова
Симеонова с ЕГН 3902285338, живееща в село Чилнов.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата
на Анка Костова Симеонова от село Чилнов. През предходния мандат, тази
жена и съпругът и подадоха четири молби за еднократна помощ – всяко
година по една. През 2007 г., по времето на кмета Енчо Петров на нея са и
отпуснати 400 лева за операция на очите. Такава не и е направена, по нейни
думи защото времето било горещо и лекарят не бил сигурен, дали след
всички тези болести които има, ще издържи операцията. На въпроса ми,
какво са направили с парите, те ми отговориха, че са ги похарчили за капки
за очи. Сами разбирате, че толкова пари за капки, тогава не ми прозвуча
много убедително. Поисках някакви доказателства – казах му, ако няма в
себе си такива, да отиде да вземе някоя касова бележка от аптеката и да ги
представи, тъй като докато не представи оправдателни документи, как са
похарчени парите, няма как да му бъдат отпуснати други. От 2008 г., едва
през миналата година – 2011 г., съпругът на Анка представи такива. По тази
причина, през миналата година, с Решение № 892/18.02.2011 г. им
отпуснахме сумата от 80 лева, за да си разплатят някои задължения. Към този
момент, също няма доказателства как са похарчени тези пари. Действително
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тези хора не са в добро финансово положение, но те ни възприемат като
орган от който те всяка година да получават определена сума. Становището
на комисията е молбата да не бъде уважена, защото не е представила
доказателства, как е изхарчила със съпруга си парите от 2011 г.
Разисквания по двадесет и осма точка нямаше.
По двадесет и осма точка, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две
могили, област Русе и Докладна записка № 604 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 85
1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Анка
Костова Симеонова с ЕГН 3902285338, живееща в село Чилнов, на улица
„Паисий Хилендарски” № 3.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Двадесет и девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 605/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Събева
Ахмедова с ЕГН 4512285311, живееща в град Две могили.
По нея докладва:
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”:
Молбата на Силвия Ахмедова, която също е за отпускане на
еднократна финансова помощ беше разгледана на заседание на комисията. Тя
твърди, че съпругът и е починал и не е могла да му оправи пенсията. Иска да
бъдат заровени боклуците на улицата, тъй като и миришел целия двор. Няма
приложен никакъв документ от нейна страна. Становището на комисията е
молбата и да не бъде уважена.
Разисквания по двадесет и девета точка нямаше.
По двадесет и девета точка, 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
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във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две
могили, област Русе и Докладна записка № 605 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 86
1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Силвия
Събева Ахмедова с ЕГН 4512285311, живееща в град Две могили, на улица
„Назъм Хикмет” № 10.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Тридесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 606/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Борисова
Тодорова с ЕГН 6405131457, живееща в село Чилнов
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
И тази молбя беше разгледана на заседание на нашата комисия, която
не е в оригинал на Таня Тодорова от село Чилнов. Тя иска служебен
транспорт, един път в месеца, за да може да ходи в град Русе за получаване
на лекарства. Комисията, счита че тази молба не трябва да бъде уважена, тъй
като проблемът който поставя е от съвсем друго естество и не касае
разпоредбите на Наредба № 10. Би следвало общинската администрация да
помисли по въпроса и да предложи тя решение. Освен това, от Дирекция
“Социално подпомагане” ни е представена справка, от която е видно, че на
молителката и се отпуска ежемесечна помощ за транспортни услуги в размер
на 9.75 лева.
Разисквания по тридесета точка нямаше.
По тридесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т.
2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни
бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и
Докладна записка № 606 от 18.01.2012 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 87
1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Таня
Борисова Тодорова с ЕГН 6405131457, живееща в село Чилнов, на улица
„Георги Димитров” № 7.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Тридесет и първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 607/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова
Илиева с ЕГН 6408065338 и Стефко Петков Ангелов с ЕГН 5408065526,
живеещи в град Две могили.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”:
Илиянка е другото лице, което наред с Анка Костова Симеонова
периодично ни подава такива молби. През миналата година с Решение №
858/28.01.2012 г. и отпуснахме 60 лева, за да си оправят със Стефко личните
карти. Предполагам, че те двамата имат сега нови лични карти, но
доказателства за това нямаме. Парите тогава бяха получени от бащата на
Илиянка, защото се опасявахме, че могат да отидат за алкохол. Илиянка и
Стефко не живвеят лесно, но комисията, счита че молбата и не следва да бъде
уважена.
Разисквания по тридесет и първа точка нямаше.
По тридесет и първа точка, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две
могили, област Русе и Докладна записка № 607 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 88
1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Илиянка
Иванова Илиева с ЕГН 6408065338 и Стефко Петков Ангелов с ЕГН
5408065526, живеещи в град Две могили, община Две могили, на улица
„Христо Ботев” № 34.
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Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
Тридесет и втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 608/18.01.2012 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Маринова
Иванова, живееща в град Две могили.
По нея докладва:
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности”:
Последната молба е от Райна Маринова Иванова, която също беше
разгледана на заседание на комисията. Г-жа Иванова твърди, че съпругът и е
инвалид. Миналият октомври е получил инсулт. На легло е. Нужда е се от
лекарства. Финансово не са добре. Семейството се състои от 7 души.
Представила е съответните документи. Като се запознахме с тях, излязохме
със становище молбата да не бъде уважена, защото няма представен
документ на ТЕЛК за заболяване и за инвалидността на съпрагът и – Стойчо
Иванов.
Разисквания по тридесет и втора точка нямаше.
По тридесет и втора точка, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две
могили, област Русе и Докладна записка № 608 от 18.01.2012 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 89
1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Райна
Маринова Иванова с ЕГН 4912025330, живееща в град Две могили, община
Две могили, на улица „Васил Левски” № 6.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа
33. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани:
1. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз искам да задам два въпроса на Кмета на Общината.
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Първо – искам да обърна внимание на моментната тежка обстановка, в
която се намираме и да помоля когато се чистят тротоарите те да се чистят до
края на града. Благодарение на предишното ръководство бяха направени
тротоари от ЖП гарата нагоре до професионалната гимназия. Сега е
необходимо тези тротоари да се почистват. По този път се движат както
служители на гимнацията, така и ученици и вървят долу на платното.
Второ – необходимо е да има по-добра комуникативна връзка между
общинска администрация, общински съвет и учрежденията и организациите,
които се намират на наша територия. Обърнете внимание и на това.
2. Николай Христов – Кмет на Общината:
Аз мисля, че полагаме доста грижи за доброто почистване на града. Ще
имам впредвид и тротоарите, които отиват към гимназията.
Искам да запозная Общинските съветници с финансовото състояние на
Общината. Към настоящия момент започваме 2012 година с неразплатени
разходи в размер на 442 668 лева, в това число: за хранителни продукти общо
102 478 лева, от които в ЦДГ – 48 281 лева, в обществено хранене – 84 179
лева; за горива за автобуси, автомобили и за отопление – 41 528 лева; за ел.
енергия, включително и улично – 20 849 лева; за материали/гуми автобуси,
канцеларски и други – 20 395 лева; за добив на дърва – 20 461 лева; за
разходи за телефони, сот, от 2009 г. консултантски услуги, телевизия „Кис
13” и други – 52 729 лева; за почистване на гробища – 20 953 лева; за други
услуги – 21 936 лева; за текущ ремонт улици – 58 793 лева; за капиталови
разходи – покрив в село Кацелово, основен ремонт улици, оценки за
съответствие младежки парк и гробищен парк, тротоари – 63 187 лева; за
членски внос – 6 540 лева; за други разходи – 12 819 лева; за извършена
работа през 2011 г., но нефактурирана – 50 000 лева и общо задълженията ни
стават през 2012 г. 492 668 лева.
Освен това ще ви зачета отговор на питане от председателя на
постоянната комисия „Бюджет и финанси” в Общински съвет Две могили.
Г-н Христов чете отговора.
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две
могили: Поради изчерпване дневния ред на петото (редовно) заседание на
Общинския съвет, обявявам същото за закрито.
Протоколът е изготвен на 31.01.2012 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № 158.
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МИ/МИ
Председател на Общинския съвет – Две могили:
_______________(Христина Димитрова Ефтимова)
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