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

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

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 
№ 41 

 

Днес, 25 юли 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесет и първото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 
могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска, служители от общинска администрация, кметове на кметства от Община Две 
могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, искам да направя едно предложение за изменение на дневния ред на 

настоящото редовно заседание, а именно: т. 5 от дневния ред да бъде разгледана като 
последна точка, тъй като г-жа Елка Маринова е възпрепядствана по това време и ще 
закъснее. 

Освен това, предлагам по т. 15 от дневния ред вместо г-н Радев да докладва г-н 
Чолаков, а по т. 23 вместо г-н Радев да докладва г-жа Неделчева – Нечева, тъй като г-н 
Радев ме уведоми, че ще напусне заседанието преди неговия край. 

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

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
т. 5 да бъде разгледана като последна точка, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 252/23.06.2014 г., относно: 
Присъждане за 2014 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 
на Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, на улица „Кирил и 
Методий” № 36. 
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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”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 261/30.06.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 
31.05.2014 г. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 266/03.07.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлен имот /ПИ/ 105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището 
на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

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

4. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 268/04.07.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 
2013/ 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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”. 

5. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 273/10.07.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Обществения посредник на Община Две могили, област Русе 
за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член 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. № 275/11.07.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в 
землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

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

7. Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 282/14.07.2014 г., относно: 
Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

8. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 283/14.07.2014 г., относно: 
Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 284/14.07.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 285/14.07.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 286/14.07.2014 г., относно: 
Изменение на кадастралната карта на гр. Две могили, област Русе за имот с 
идентификатор 20184.39.266 и ликвидиране на съсобственост между община Две могили 
и физически лица 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 287/14.07.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
първото шестмесечие на 2014 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член 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. № 291/17.07.2014 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2014-2015г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 292/17.07.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 78 от 
16.06.2014 г. на Районен съд – Бяла. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 276/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева Мусова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова Ешрефова. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 277/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 278/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Самуил Владимиров Димитров. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 279/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела Христова Гецова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Мишева Георгиева, живееща в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 1 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 290/16.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Насков Йорданов, живееща в град 
Две могили, на улица „Вихрен” № 4. 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 294/18.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Катя Ганчева Костадинова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Николай Николаев Владев. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 252/23.06.2014 г., относно: 

Присъждане за 2014 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 
на Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, на улица „Кирил и 
Методий” № 36. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

До Комисията по „Образование, култура и културно – историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” при Общински съвет – Две могили е постъпило 
предложение от г-н Байчо Георгиев – Общински съветник, Даниела Любомирова 
Христова от град Две могили да бъде наградена с почетния знак на Общинския съвет 
„Филип Тотю” за 2014 г.  

В него е посочено, че Даниела Христова от 2005 година работи като треньор по 
тенис на маса в ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две могили.  

За времето от тогава до днес, тя успява да изгради школа за тенис на маса в град 
Две могили, при условие, че нямаме изградена база за развитието на този вид спорт. 
Въпреки това, резултатите са впечатляващи: 
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През 2013 година, тя постига следните резултати: 
1. Първо място:  
1.1. Отборно за Северна България  деца до 12 години момичета; 
1.2. Отборно за Северна България  девойки младша възраст; 
1.3. Отборно за Северна България  девойки старша възраст; 
1.4. Отборно финали Държавно първенство деца до 12 години момичета; 
1.5. Ивет Илиева – шампионка на индивидуално Държавно първенство  деца до 12 

години  момичета; 
1.6. Ивет Илиева и Мирослава Андронова – шампиони на индивидуално Държавно 

първенство  деца до 12 години  момичета  двойки; 
1.7 Зарена Коева – шампионка на Държавно първенство девойки младша възраст–

двойки;  
1.8. Зарена Коева  и Моника Цанева – шампионки на Държавно първенство девойки 

старша възраст– двойки;  
1.9 Моника Цанева –  шампионка за Северна България - Млад Олимпиец, старша 

възраст. 
1.10. Адриана Иванова – шампионка на Ученически турнир по тенис на маса в град 

Русе. 
2. Второ място: 
2.1 Отборно финали Държавно първенство девойки младша възраст; 
2.2. Отборно финали  Държавно първенство девойки старша възраст; 
2.3. Отборно „А” Републиканска група „Жени“; 
3. Трето място: 
3.1. Зарена Коева – Държавно първенство девойки, младша възраст – 

индивидуално; Международен турнир по тенис на маса град Будапеща; 
3.2. Моника Цанева – Държавно първенство девойки, старша възраст – 

индивидуално. 
Моника Цанева и Зарена Коева са селектирани за състезатели на националния 

отбор на България, съответно Зарена Коева – за девойки младша възраст и Моника Цанева 
– девойки старша възраст и участваха на Балканско първенство град Кикинда, Сърбия. 

През 2013 г., състезателите от спортният клуб са в основата на отбора заел 1 място 
на финали Ученически игри 8 - 10 клас девойки.  

През 2014 г. същите представят България на Световно Ученическо първенство във 
Франция, където заеха престижното 4-то чясто от 32 отбора. 

Даниела Христова се ползва с добро име и с висок авторитет, както сред жителите 
на град Две могили, така и сред жителите на другите селища от Община Две могили. Тя е 
честна и пряма в отношенията с хората.  

Комисията по „Образование, култура и културно – историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” е разгледала направеното предложение и с 6 гласа 
„За” и 1 глас „Въздържали се” го е одобрила. 

Христина Ефтимова – Председатл на Общинския съвет: 
Колеги, давам думата на Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно – историческо наследство, вероизповедания, 
символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 
спорта и туризма” да проведе гласуването. 

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

Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качествотот си на председател 
на комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.  
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Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за 
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията. 
После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма 
нещо неясно. За да бъде присъдена за 2014 година наградата на Общинския съвет – 
почетния знак „Филип Тотю” на Даниела Любомирова Христова, тя трябва да получи 12 
гласа „За” от общия брой съветници, а не само от присъстващите.  

Ако няма въпроси, моля г-н Великов и г-жа Георгиева да покажат кутията, да 
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.  

Г-н Чолаков и г-жо Райкова, моля да обявявате имената на хората по списъка, 
които могат да упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се. 

Г-жо Адям и г-н Лашев, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на 
Общинските съветници. 

След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в 
списъка на гласувалите общински съветници. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да направя едно предложение за изменение на предложеният ни проект на 

решение, а именно: в т. 2 „Наградата да бъде връчена ..... по случай Седмицата на Община 
Две могили”, а не „... по случай Празника на град Две могили”. 

 

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 17 
(седемнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 
приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и 
бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол, в който се посочва, че Даниела 
Любомирова Христова получава 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 
(два) гласа „Въздържал се”. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 72, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и 
за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 252 от 23.06.2014 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 668   

1. Присъжда за 2014 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип 
Тотю” на Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, на улица „Кирил и 
Методий” № 36, за заслугите и за прослава и защита името на Община Две могили в 
страната и чужбина. 

2. Наградата да бъде връчена на тържествено заседание на Общинския съвет през 
м. август 2014 г., по случай Седмицата на Община Две могили. 

3. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името и в „Почетната 
книга на Община Две могили”.  

 

Втора точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 261/30.06.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
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взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 
31.05.2014 г. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представеният ни отчет за дейността на Общинския съвет за 
периода 01.12.2013 г. до 31.05.2014 г. Отчетът е внесен навреме, с необходимата пълнота 
и спазвайки закона. Има критики към работата на Общинските съветници, относно 
бюджета. Констатирано е, че по въпроси от политически пристрастия Общинският съвет 
работи добре. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В отчетът е записано, че Общинските съветници не са работили достатъчно добре и 

не са внасяли питания. Аз не съм съгласна с това. Общинските съветници работят доста 
активно във всички комисии. Не приемам критиката, че не сме работили достатъчно 
активно. На 04.06.2014 г. комисията по „Земеделие” имаше заседание във връзка с 
измененията на ЗСПЗЗ, поискахме предложения от общинската администрация за 
изменение на нашата наридба, но за съжаление все още няма внесени такива. Относно 
политическите пристрастия – от самото начало показахме, че не се влияем от политически 
пристрастия, въпросите, които обсъждаме са от местно значение. Нямам какво друго да 
кажа по отчета, освен това, че не съм съгласна с казаното, че общинските съветници не са 
достатъчно активни. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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. № 261 от 30.06.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 
(два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 669   

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 
31.05.2014 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 
31.05.2014 г.  

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 266/03.07.2014 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлен имот /ПИ/ 105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището 
на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

В Общинския съвет е постъпило предложение от Кмета на Общината, въз основа на 
искане от фирма „Агролукс 84” ЕООД за даване на разрешение за изработване на 
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Подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларни планове за техническата 
инфраструктура на поземлен имот № 105005 в местност „Край село” в землището на с. 
Помен, община Две могили, област Русе в качеството си на негов собственик. 
Представени са всички необходими документи и в този смисъл становището на 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” е 
предложението да бъде прието. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-жо Председател, искам да Ви уведомя, че по тази докладна записка аз няма да 

взема участие в гласуването, независимо, че не съм подал Декларация по ЗПУКИ. 
Предложението е внесено от сина ми, като пълномощник и затова не съм подал 
декларация. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 266 
от 03.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа 
„Въздържал се” и 1 (един) „Негласувал” – Мехмед Чолаков, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 670   

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и ПП/ на 
ПИ 105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището на село Помен, община 
Две могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПЗ и ПП. 

 

Четвърта точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 268/04.07.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 
2013/ 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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”: 

Директорът на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска е внесла в общински съвет Докладна 
записка, относно Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. 
Баниска през учебната 2013/ 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. Информацията е 
всеобхватна, аналитична, обърнато е изключително внимание на всички проблеми от 
учебно-възпитателния процес, всички сте се запознали с данните, които са посочени в 
доклада. Искам да обарна внимание на проблемите, които стоят пред училището, а това е 
един дългогодишен проблем, относно материално-техническата база и състоянието на 
сградния фонд. Почти 10 години Директорът на училището сигнализира Общинското 
ръководство, за това, че сградата има нужда от саниране, но никой не можа да доведе това 
начинание до край. Преди два месеца нашата комисия посети училището, за което бе 
направен подробен протокол и предложихме да бъдат отпуснати 4 000 лева за ОУ за 
посрещане нуждите по случай на 140-годишния юбилей на училището и 300 лева за 
филиала на ЦДГ в село Батишница. Доколкото ми е известно до този момент тези пари все 
още не са преведени. С тези пари трябваше да се направи ремонт на част от класните стаи 
и да се подменят мебелите. Състоянието на класните стаи е крайно неприятно и не може 
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да се води нормален учебен процес. Мнението ми е, че трябва да се направи някакъв по 
стабилен ремонт, защото се вижда, че това училище ще продължава да съществува. 
Становището на комисията е информацията да бъде приета.  

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” село Баниска: 
Г-жа Райкова беше доста изчерпателна в докладването си, и това, което аз искам да 

кажа съвпада с това, което каза тя. От 17 години ръководя това учебно заведение и от 17 
години непрекъснато се опитвам да поддържам тази разпадаща се материално-техническа 
база и аз не съм убедена, че отговорността е само и единствено моя. До този момент 
имахме 6 паралелки, две от които бяха слети и използвахме 6 класни стаи, сега, обаче се 
оказва, че ще имаме 7 паралелки и ще трябва да използваме 7 класни стаи. Тъй като 
уважаемата комисия видя какво е състоянието на шестте класни стаи, не искам да ви 
казвам какво е състоянието на седмата. Няма как първокласниците, които очакваме на 15 
септември да влязат в такава класна стая. 

2. Радослав Радев – Общински съветник: 
Аз нямам какво да допълня по информацията, тъй като г-жа Райкова беше доста 

изчерпателна. Проблемите, които съществуват в училището в село Баниска се знаят, но аз 
си задавам следния въпрос – какво ще стане на 15 септември? Деца в селото има и ще има. 
Училището е спечелило някакъв проект за саниране на сградата от по-рано. Защо този 
проект стои замразен и защо Общината не съдейства, за да се ремонтира това училище? 
Ще дойде една проверка на 15 септември и ще го затвори. Ако ще го правим – да го 
правим, ако не – автобусите и децата да идват в Две могили на училище. Мисля, че този 
проект за градския парк в Две могили можеше да изчака малко и да се направи ремонт на 
съществуващите училища и детски градини на територията на Общината. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
В информацията е записано, че тези средства, които бяха гласувани в предходно 

наше заседание, ако се отпуснат евентуално да бъдат използвани за подобряване на МТБ, 
а не за закупуване на бели дъски. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Изключително е сериозен проблема с МТБ на учебните заведения като цяло, не 

само в училището в село Баниска. Изпратих Александър Иванов – Управителят на фирма 
„Черни Лом 2008” да се свърже с директорите на училищата и детските градини от 
Общината, да уточнят ремонтните дейности, които трябва да се извършат, съответно той 
да прецени дали ще може да извърши такъв ремонт. Такава среща е направена и той ме 
увери, че ще може да се справи с ремонтите, които трябва да се извършат.  

Какво ми прави впечатление на мен от отчета, който е много подробен в частта 
„Делегирани бюджети” ще зачета дословно: „За шеста поредна година училището ни е на 
делегиран бюджет. Със всяка изминала година механизмът на разпределение на 
средствата по бюджета се подобрява, добихме и по-голям опит и определено смятам, че 
разполагаме и управляваме през годините един добър бюджет с изключение на 2014 
година. Благодарение на топлата есен и икономиите, направени през годината успяхме да 
раздадем диференцирано заплащане...”.  

Освен това искам да кажа и някои факти, които са важни и вие трябва да ги знаете. 
През 2013 г. в бюджета на ОУ „Христо Ботев” са планирани и предоставени средства за 
подобряване на материално-техническата база в размер на 2 600 лева. По отчетни данни и 
справката за преходния остатък на училището към края на 2013 г. остатъка от средствата 
за подобряване на МТБ е 2 578 лева. В Бюджет 2014 предоставените средства от 
Държавния бюджет са 2 475 лева или общо с остатъка от 2013 г. средствата стават 5 053 
лева, които са целеви и трябва да бъдат използвани по предназначение. За текущ ремонт 
през 2014 г. са планирани 1 628 лева от които са изразходени и отчетени 180 лева за 
оградна мрежа. От 2013 г. с Решение на Общински съвет училищата са освободени от 
такса битови отпадъци, която за ОУ Баниска беше 243.04 лева, а за СОУ Две могили е 
7 302.33 лева. Тези средства са спестени за бюджетите на двете училища и също биха 
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могли да се използват за подобряване на материално – техническата база. Считам, че с 
наличните средства може да се направи един добър ремонт през м. август. 

5. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа на г-н Христов, че диференцираното заплащане не е 

допълнително материално стимулиране. Диференцираното заплащане е необходимо при 
приемането на делегираните бюджети да бъде залегнато още в началото и то е по наредба. 

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
С тези 5 000 лева или 9 000 лева не мисля, че ще може да се извърши някакъв 

стойностен ремонт. Според мен трябва да се направи преди това една КСС, за да знаем 
ние каква сума е необходима. Нека да говорим в цифри. Там проблемът е много назрял и 
днес беше моментът да се каже колко ще струва ремонтът и откъде ще се вземат тези 
средства, защото сега сме м. юли и след няколко дни влизаме в м. август. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Без КСС ремонт не може да започне въобще. 
8. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам имаме ли готов проект за саниране на сградата, който не е 

одобрен, имаше ли вариант тези 800 000 лева, които са за градския парк да бъдат насочени 
към с. Баниска. Аз считам, че приоритет на Общината са децата, младите хора, 
образованието и т.н. 

9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз мисля, че при кандидатстването по двата проекта по програма „Развитие” ние 

всички тук коментирахме и взехме решение. 
10. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Ние не сме вземали такова решение и ако си спомняте на предходно наше 

заседание аз зададох въпроса защо се правят проекти без решение на Общинския съвет. 
До сега по всички останали проекти ние сме вземали решения, но само по тези двата 
проекта по програма „Развитие” решения нямаме. 

11. Пламен Лашев – Общински съветник: 
За пореден път се натъквам на един абсурд, в който си прехвърляме „топката”. Аз 

искам г-н Христов да каже категорично на 15 септември ще има ли седма класна стая, 
която да бъде във вид, който да бъде одобрен при една евентуална проверка. 

12. Николай Христов – Кмет на Общината: 
При всички случаи ремонтът ще бъде направен. Дали фирма „Черни Лом” ще го 

направи или някоя друга не знам, но ремонт ще бъде извършен. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 268 от 04.07.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 671 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска през учебната 2013/ 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. 
Баниска през учебната 2013/ 2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 273/10.07.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Обществения посредник на Община Две могили, област Русе 
за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 
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По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Представена ни е информация за дейността на Обществения посредник на Община 
Две могили, област Русе за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Информацията беше 
разгледана на заседание на комисията и мнението ни е, че тя е изключително подробна, 
опесани са всички дейности извършени от Обществения посредник, приемните дни, 
жалбите и срещите с граждани от Общината. Становището на Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” е 
информацията да бъде приета. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Аз искам да ви благодаря за помощта, която ми оказвате в моята дейност, защото 

без Вашата помощ няма как да стане. Благодаря и на Общинското ръководство, които 
никога не са ми отказвали помощ. Благодаря и на отдел „Общинска собственост”, че 
веднага откликнаха на молбата ми за по-прозрачно управление и всичко свързано с 
дейността Общинска собственост се намира вече в Административния център на 
Общината и всеки един може да се запознае с нея. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 273 от 10.07.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 672   

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Обществения посредник на 
Община Две  могили, област Русе за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 

Приложение: Информация за дейността на Обществения посредник на Община 
Две могили, област Русе за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 275/11.07.2014 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в 
землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Постъпило е искане от „БУЛ ФИШ” ООД за даване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларни планове за 
техническата инфраструктура на поземлени имоти № 063014 и № 063015 в землището на 
с. Острица в качеството си на техен собственик. От представените задание за ПУП и 
скица-предложение е видно, че собственика има намерение да изгради в притежаваните от 
него поземлени имоти производствена сграда за рециркулационна система за отглеждане 
на деликатесни видове риба в интеграция с аквапонна система /растителни култури/ и 
трафопост тип БКТП за обслужване. Комисията по „Териториално устройство и 
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строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” разгледа на свое заседание предложението и 
излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 
2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 275 от 11.07.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 673   

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и ПП/ на 
поземлени имоти /ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в 
землището на село Острица, община Две могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПЗ и ПП. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 282/14.07.2014 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената ни информация за дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов за периода 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него. Информацията е много подробна и обширна. В нея е посочено, че в селото към 
настоящия момент живеят около 400 души. Събираемостта на МДТ е на ниво – до 
момента са събрани 6 800 лева за данък сгради, такса битови отпадъци и данък превозно 
средство. Приходите от такси за административни услуги са 646 лева. Проблемите, които 
стоят за разрешаване пред Кмета на селото е, че поради голямата безработица и ниското 
заплащане има граждани, които не си плащат данъците с години. В село Чилнов има 
постоянно полицейско присъствие и обществения ред не се нарушава. Сградата, в която се 
помещава Кметството е строена през 1929 година. Състоянието и не е добро, въпреки 
извършените през годините частични и козметични ремонти. През тази година е изградено 
санитарно помещение, но другите помещения се нуждаят от ремонт. На ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 2 има частично изградена обществена сграда във фаза груб строеж. Към 
момента в следствие липсата на покрив атмосферните условия допринасят за 
постепенното и саморазрушаване и представлява опастност за преминаващи граждани. 
Изградена е само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, която се стопанисва от 
ВиК - Русе. По проект тази година е подменен главния водопровод. В следствие на аварии 
част от улиците са разкопани и дупките още стоят незапълнени. Четвъртокласната пътна 
мрежа, която свързва село Чилнов със селата Широково и  Бъзовец е ремонтирана. 
Сменени са и бордюрите по главната улица. Бордюрите са варосани от работниците по 
програмите и чл. 9. Мостът в селото се нуждае от основен ремонт. Пътната настилка е 
изцяло разрушена и се е отворила дупка в началото му. Парапета от двете страни на моста 
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липсва и това може да доведе до нещастни случаи. Становището на комисията е 
информацията да бъде приета. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Исмет Рийзаев – Кмет на Кметство село Чилнов: 
Нямам какво да добавя, в информацията съм посочил всички проблеми на селото. 
2. Радослав Радев – Общински съветник: 
Аз смятам, че основният проблем е връзката на селата с Община Бяла. Нека 

Общинското ръководство да помисли за закупуване на бус, който да извозва жителите по 
тези населени места до град Бяла. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да попитам Кмета на Кметство село Чилнов какви мерки са предприети за 

рушащата сграда на ул. „Н.Й.Вапцаров”? 
4. Исмет Рийзаев – Кмет на Кметство село Чилнов: 
За сега сме зазидали прозорците и вратите на сградата, за да не влизат деца там. 
5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Относно това, което каза г-н Радев искам да кажа, че ако успеем да издействаме 

автобус от Община Бяла, може да стане извозването на хората до града. Ако имаме такива 
права ще го направим. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Осигуряването на автобус е много сложна и тромава процедура – трябва да се 

изготви маршрут, да се издаде лиценз за извозване на хора и т.н. Трябва да се намери 
фирма, която да финансираме и тя ще извърши всичко това. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Можем да се обърнем към нашите превозвачи – ще проуча въпроса. 
8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Според мен предложението трябва да е до Община Бяла и превозвачите да са от 

Община Бяла. 
9. Невена Георгиева – Общински съветник: 
Какви са намерията от страна на Общинското ръководство по въпроса за рушащата 

сграда в Чилнов? 
10. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Въпросната сграда е проект на Кметство село Чилнов. В момента ние няма какво да 

направим, имаме горчивия опит със сградата на Кметство село Бъзовец. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 282 от 14.07.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 674   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 283/14.07.2014 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 
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По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
 В Общинския съвет е постъпила информация за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска за периода 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание информацията и я приема. През отчетния период в Кметство 
село Баниска функционираха : читалище “Н.Й.Вапцаров”, ЦДГ “Първи юни”, ОУ “Хр. 
Ботев”, спортна база, клуб на пенсионера, здравна служба с аптека, три гробищни парка, 
ППК ”Баниски лом”, ЕФ “Комтрейд”, два хранителни магазина, трима земеделски 
производители. Населението в кметството е 1 300 човека. В кметството е формулирана 
конкретна цел, произтичаща от спецификата на работата и нуждите на населението. От 
конкретната цел произтекоха следните задачи: Подобряване хигиената; 
Благоустройствени и комунални мероприятия; Подобряване и възстановяване на околната 
среда. През отчетния период по тези точки са извършени следните мероприятия: 
почистване и възстановяване на отводнителни канавки; почистване от треви и храсти, 
улици, тротоари и паркове; неколкократно почистване на тревните площи в паркове, 
детска градина, училище, здравна служба и стадион; участвано е в националната кампания 
“Да изчистим България за един ден”; изчистване на трита гробищни парка. Затвърдява се 
ритуализацията в празниците и развлеченията. Това говори за един работещ кмет, който 
работи за просперитета на селото и това е единствената кметица, която ръководи и 
футболен отбор. Има проблеми с остарялата водопроводна мрежа, постоянни аварии; 
разкопани незаринати аварии; разбити улици, всички улици са с дупки и трапове; 
разрушен отводнителен канал по ул. „Баниски лом”. Проблем са контейнерите със 
счупени или огънати колела, издънените контейнери само се събарят оставят в тревата и 
така си стоят, а трябва да бъдат събирани и отремонтирани от общинската фирма. Има 
предложение да се поставят улични лампи на няколко места където няма улично 
осветление поради липса на електро захранваща жица. Сградата на ЦДГ “Първи юни” се 
нуждае от саниране, детският парк има необходимост от нови уреди и съоръжения, 
сградата на ОУ “Христо Ботев” също има необходимост от саниране. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 
Когато се говори за проблемите на едно населено място, аз мога да кажа, че 

проблемите идват на първо място от безработицата, след което от инфраструктурата. За 
безработицата каквото и да искаме да направим, това си е на държавно ниво и ние не 
можем да направим нищо. Инфраструктурата – може би няма село от цялата община с 
толкова много незакърпени и неотремонтирани улици. Когато започна да правя забележка 
на някого за нещо, той ми отговаря „Погледнете си улиците”. Благодаря на г-н 
Карамехмедов за думите, които каза, но това, което правим мисля, че е недостатъчно. 
Недостатъчно е защото през последнта година ние работим буквално с двама човека. За 
нас приоритет е централната улица и центъра на селото, това е неговата визия. Миналата 
година бях пуснала докладна записка за отводнителния канал, който е във входната 
артерия и е общинска пътна мрежа. Не знам защо сега, когато се отремонтира тази пътна 
мрежа не беше заложено да се отремонтира и тази канафка, защото там от тежкотоварните 
камиони пътят е започнал да се свлича. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
И в двете информации на двете кметства беше споменато, че има извършени 

ремонти от страна на ВиК, където част от пътната настилка е разрушена и невъзстановена. 
Ще помоля г-н Христов да се направи практика, тъй като сега е летен период и точно в 
този момент ВиК би трябвало да си изкърпят авариите, които са правили преди това. Нека 
се направи една оперативка с кметовете и да им се възложи да опишат всички аварии, 
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които са правени от ВиК и които не са въстановени, за да може този списък да бъде 
предаден на ВиК и кметовете да следят дали всички техни аварии са възстановени. 

3. Радослав Радев – Общински съветник: 
Искам да заостря вниманието на Кмета на Общината във връзка с тези контейнери. 

Докато тези контейнери съществуват ние или трябва да ги бракуваме или нещо ново да 
измислим. Не можем да се сърдим на камиона, който ги взема, защото тези контейнери се 
пълнят с строителни отпадъци. По-добре тези контейнери да се приберат от 
поддържащата фирма, защото е много грозна гледката. 

На следващо място искам да кажа, че при изкърпване на ІV-то класната пътна 
мрежа някъде по селата се направи и изкърпване вътре в селото. Имаме две много 
дълбоки дупки, които бяха заляти със смола и аз лично много се зарадвах, че ще ги 
направят, но останах разочарован от това, което се случи – копките така си и останаха. 
Хората започнаха да ни се смият, мисля че можем да си позволим поне централните места 
по селата да се закърпят улиците. Не знам защо село Баниска така е пренебрегнато, но 
минах през село Бъзовец и повярвайте ми, не само че улиците там са направени, но и 
пътечките до къщите на хората са асфалтирани. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Не е тайна, че аз съм фен на г-жа Ангелина Начева, тя се справя идеално с 

кметските си задължения, но нека да кажем и няколко думи и за положителните неща, 
които е направил и Кметът на Общината. Никой не каза нищо за бюджета на кметството – 
от планирания бюджет в размер на 70 109 лева до този момент са усвоени 34 032 лева, а 
неразплатените разходи са 0. За първи път се среща такова нещо, но това, което на мен ми 
прави впечатление е ниската събираемост на данъците. 

5. Велико Димитров – Общински съветник: 
Аз искам да изразя възмущението и недоволството на гражданите от село Баниска, 

затова, че сесията бе насрочена да се проведе в село Баниска, а се провежда отново в Две 
могили. Всички проблеми в селото се знаят от мен и от колегите Радослав и Соня, но 
трябваше да се чуят и от вас. Кога Общинският съвет ще отиде в едно населено място 
когато се прави отчет на кметство и отчет на училището. Този път и аз съм изключително 
много разочарован, затова че не дойдохте. Какво толкова ви е страх от хората, че ще 
зададат неудобни въпроси. Трябваше да дойдете, за да могат хората да чуят за какво са 
тези проблеми в Баниска. За чистотата в селото най-големи заслуги имат кметицата на 
селото и ППК „Баниски Лом”, който много помага. В Баниска всички знаем, че тази 
година се чества 100-годишен юбилей на Читалището. От страна на Общината нямаше 
никакво отношение, пратен беше само един служител от администрацията и един 
съветник дойде. Знаем какво беше отношението на честването на 100-годишнината на 
Читалището в село Острица, видяхме какво е и отношението в Баниска. За училището – 
през цялото време, през което съм бил кмет на селото сме правили проекти за сградата, 
защото тя е строена през 1923 година и от тогава само веднъж е правен лек ремонт. За 
инфраструктурата какво да говоря – фирмата беше съгласна да запълнят дупките, ходиха, 
видяха, продухаха ги, но дойде инж. Маринов и нищо не се направи. Това е срам и позор. 

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
След изказването на г-н Великов не знам какво мога да допълня, но напълно го 

подкрепям. Наистина беше много критичен и обхвана почти всички проблеми в селото. 
Днес е деня, в който г-н Христов трябва да даде отговор на хората от село Баниска – защо 
проектът беше така направен, не можеше ли да бъде променен, докъде сте стигнали с 
разхода на капиталовите разходи, няма ли остатък, който да бъде вложен в село Баниска и 
поне централната улица да бъде закърпена. Другият ми въпрос, по който неколкократно 
бяхме говорили е какво се случва с корекцията на коритото на р. Баниски Лом, която 
излиза от язовира, заете че трябва да бъде почистена. Тогава вие ме уверихте, че сте имали 
разговори с Областния управител на Област Русе, пътят до язовира също е непочистен и 
т.н. Искам да отправя моите поздравления за работата на г-жа Начева, че с това, с което 
разполага се опитва да поддържа селото в добър вид. Г-н Чолаков изтъкна, че бюджетът 
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на селото е доста добър, но нека не забравяме, че Баниска е най-голямото село в 
Общината и средствата се изразходват единствено за заплати, ток, горива и т.н. Имахме 
заложени средства за ремонт на здравната служба и искам да попитам сумата дали е 
преведена и ако не е моля да бъде преведена поне да бъде отремонтиран до някаква степен 
покрива, защото трудът на г-н Радев ще бъде напразен, тъй като той прави вътрешния 
ремонт. За училището вече няма какво да говорим, единстено ще очакваме от вас на 
следващата сесия да ни зарадвате с новината за отремонтирани класни стаи. За ЦДГ ще ви 
насоча вниманието, че по бюджет общинските субсидии към детските градини в 
Общината е около 250 000 лева, цитирам по памет. Нека всички да си направят 
равносметка една голяма част, може би около 200 000 лева е субсидията само на ЦДГ в 
град Две могили, така че това, което се предоставя на втората по големина детска градина 
в Баниска е една нищожна част и въпреки всичко благодарение на кметството там нещата 
горе-долу се случват. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Не мога да кажа, че имаме някакво по-особенно отношение, относно село Баниска. 

Нашето отношение е към всички еднакво. Факт е че към 08.07.2014 г. на всички населени 
места на 100 % са изплатени държавни и местни субсидии, които трябва да получат. 

Що се отнася до това дали от проектите могат да се заделят средства, считам че 
този въпрос в момента е неуместен. Промени по капиталовите разходи ще се наложи да 
направим и това ще стане най-вероятно на следващата сесия на Общинския съвет. 

Контейнерите не само в Баниска, а и по всички населени места са грозна гледка, но 
моето мнение е, че навсякъде трябва да преминем на индивидуални кофи за 
сметосъбиране. 

Що се отнася до пътя и корекциите на коритото на р. Баниски Лом – пътят там е 
приоритет и собственост на Напоителни системи и ние за да правим нещо там, трябва да 
имаме разрешение. С предния директор, с който бяхме говорили се разбрахме да съберем 
дървата за сметка на почистването на пътя. 

8. Радослав Радев – Общински съветник: 
Тук става въпрос за корекция на коритото на реката, там има потенциална 

опастност, не говорим за пътя до язовира. 
9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Вие ми поставихте въпроса и за пътя до язовира. За корекцията на коритото на 

реката може да се кандидатства само и единствено по Бедствия и аварии, но като гледам с 
какви темпове одобряват проектите за реката в село Бъзовец, не виждам как може да стане 
това. 

10. Радослав Радев – Общински съветник: 
Нека се направи проект пред Бедствия и аварии и да го защитим. Аз имам 

информация, че има такъв проект, нека го защитим, защото вие ще бъдете единствения 
отговорен ако се случи нещо подобно на това, което се случи във Варна. На нас ще ни 
тежи на съвестта, че ще има много щети, защото реката до такава степен е обрасла, че от 
единия бряг не може да видиш какво има на другия бряг. Не искам да си помислям какво 
би могло да стане, това са 14 млн. л. вода. Трябва да опитаме да защитим този проект, 
който с каквото може да помогне. 

11. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз лично, нямам информация, че има такъв проект, но ще проверя още в 

понеделник и ако има ще го пусна на Областния управител. 
Не мога да приема упреците на г-н Велико Димитров, тъй като когато е бил 

фиксиран проекта от къде ще започне никой не им е казал „от тук ще започнете, или от 
тук няма да започвате”. Тогава той е бил кмет и е посочил откъде да започне проекта и от 
къде не. 

12. Велико Димитров – Общински съветник: 
Да, това е точно така – аз съм мерил, но никога не съм мерил от там, откъдето в 

действителност започна и свърши проекта. Въпросната улица има трети проект и трите 
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проекта започват от едно и също място. Това, че е станала техническа грешка, аз нямам 
никаква вина. 

13. Николай Христов – Кмет на Общината: 
За санирането на училището в Баниска ще кажа, че е кандидатствано с проект на 

16.04.2014 година в „Разтеж и устойчиво развитие на регионите” от самото училище за 
сумата от 328 338 лева с ДДС, но все още нямаме отговор дали е одобрен. 

14. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че не съм доволна от отговорите, нито пък населението на село 

Баниска ще бъде доволно. Само ще ви кажа г-н Христов, че корекции по проектите могат 
да бъдат правени, стига да не засягат цялостия облик на проекта. От самото начало на 
започването на проекта ние ви сигнализирахме, че има нарушения, но никой от 
общинското ръководство не си мръдна пръста да дойде да види за какво става въпрос. 
Разбирам, че в момента не можете да ми отговорите до къде се стигна с разходването на 
капиталовите разходи, но се надявам на следващата сесия да ми дадете отговор на този 
въпрос, за да могат да бъдат отремонтирани улиците в село Баниска. 

15. Радослав Радев – Общински съветник: 
Не можахме да чуем отговори на въпросите какво ще правим със здравната 

служба? Разполагаме със страхотен екип от здравни служители и проблемът е в покрива, 
искам да поемете ангажимент поне за покрива. Вторият ми въпрос е – дупките по 
главните улици ще ги изкърпите ли? 

16. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Въпросът за покрива на здравната служба съм го уточнил с г-жа Начева. За дупките 

по главните улици – аз имах намерение на всяко едно кметство да предоставим по един 
камион асфалт, за да могат да се закърпят най-належащите дупки, но все още не ми е 
докладвано колко ще струва това на Общината. Наистина ако има възможност на всяко 
едно кметство ще предоставим асфалт. 

17. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Не е необходимо да давате асфалт на всяко едно кметство, защото има села, на 

които са им отремонтирани улиците. Дайте асфалт на селата, които наистина се нуждаят. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и 
Докладна записка с вх. № 283 от 14.07.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 675   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Общинският съветник Радослав Радев напусна залата. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 284/14.07.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
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Постъпило е заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, притежащи сертификат за 
инвестиция клас „В”, с което във връзка с изпълнението на проект „Разработване и 
внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, 
захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и 
аквариумни риби /при определени биотехнологични параметри за органично 
производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване 
имунния статус на рибите” и разширяване дейността на дружеството, желаят да закупят 
земеделска земя, с площ от 5.792 дка, представляваща имот № 000136 в землището на село 
Острица. Данъчната оценка на имота е в размер на 139.90 лева, пазарната – 1 205 лева, а 
предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде продаден за 1 250 лева. След като 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка излезе със становище, че цената 
е твърде ниска и предлага цената за продажба на имота да бъде 3 000 лева. Трябва да се 
отбележи, че тук няма да има търг, нито конкурс. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
При определяне на цената за продажба се съобразяваме с пазарната оценка, но към 

момента доводите на комисията са основателни, но в мен остава усещането, че купувачът 
инвестира известна сума пари и ние казваме, че щом ще инвестира можем да вдигнем 
цената. Когато ние търсим инвеститор, ние не търсим цената, а търсим социалния ефект, 
така ги разбирам аз нещата. Аз лично ще подкрепя предложението на Кмета на Общината. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам да направя едно уточнение – нашата комисия, г-н Георгиев, нямаме 

апетити за по-високи цени. Ние винаги подхождаме еднакво към всички предложения за 
продажба на имоти, собственост на Общината, когато цената ни се е струвала твърде 
ниска. Ние имаме единно виждане, че минимума на цена на декар не би трябвало да бъде 
под 500 лева. Ние защитаваме интересите и на Общината, не само на купувачите. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване. Тъй като по тази 

точка гласуването е поименно първо ще гласуваме т. 2.1. така, както е по докладна 
записка, а след това и предложението на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

 

Който е съгласен с предложението така, както е по докладна записка, а именно: в т. 
2.1. „...определя сумата от 1 250 лева при издаване на заповедта и сключване на договора с 
инвеститора”, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 12 (дванадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 2.1. „...определя 
сумата от 3 000 лева при издаване на заповедта и сключване на договора с инвеститора”, 
моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 4, чл. 41, 
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ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 22а от закона за насърчаване на 
инвестициите, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 284 от 14.07.2014 г. с 12 (дванадесет) 
гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 676   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният 
имот: земеделска земя, с площ от 5.792 (пет декара, седемстотин деветдесет и два 
квадратни метра), представляваща имот с № 000136 (сто тридесет и шест), по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Острица, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 54362 с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска 
територия”, ІХ-категория, при граници и съседи: североизток -имот № 000134- местен път 
на общината, юг-имот № 069001-кравеферма на Янко Петров Енчев, запад имот № 000096 
- рибарник на Община Две могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3714 от 24.06.2014 г. 

2. Да бъде продаден на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимия имот описан в т. 
1. 

2.1. При данъчна оценка на имота 139.90 (сто тридесет и девет лева и деветдесет 
стотинки), и пазарна оценка на имота в размер на 1 205.00 (хилядя двеста и пет лева), 
определя сумата от 3 000.00 (три хиляди лева) при издаване на заповедта и сключване на 
договора с инвеститора. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2 и т. 2.1. 
 3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

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

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 285/14.07.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
Докладната записка е идентична с предходната. Внесена е във връзка с постъпило 

заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, притежащи сертификат за инвестиция клас 
„В”, с което във връзка с изпълнението на проект „Разработване и внедряване 
/експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от 
зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни 
риби/при определени биотехнологични параметри за органично производство/, в 
условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на 
рибите” и разширяване дейността на дружеството, желаят да закупят земеделска земя, с 
площ от 20.464 дка, представляваща имот № 000135 в землището на село Острица. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 494.20 лева, пазарната е в размер на 4 257 лева, а 
предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде продаден за 5 000 лева. 
Категорията на земята е ІX и цената, която ни е предложена за продажба е твърде ниска – 
около 90 лева на дка. Комисията е единодушна цената за продажба на имота да бъде 
завишена на 10 000 лева. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване. Тъй като по тази 
точка гласуването е поименно първо ще гласуваме т. 2.1. така, както е по докладна 
записка, а след това и предложението на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

 

Който е съгласен с предложението така, както е по докладна записка, а именно: в т. 
2.1. „...определя сумата от 5 000 лева при издаване на заповедта и сключване на договора с 
инвеститора”, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 2 (два) гласа „За”, 12 (дванадесет) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 2.1. „...определя 
сумата от 10 000 лева при издаване на заповедта и сключване на договора с инвеститора”, 
моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 4, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 22а от закона за насърчаване на инвестициите, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи- общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка 
с вх. № 285 от 14.07.2014 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 
(три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 677   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният 
имот: земеделска земя, с площ от 20.464 (двадесет декара, четиристотин шестдесет и 
четири квадратни метра), представляваща имот с № 000135 (сто тридесет и пет), по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя на село Острица, Община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 54362 с начин на трайно ползване “Друга 
селскостопанска територия”, ІХ категория при граници и съседи: североизток и юг-имот 
№ 000134-местен път на общината, запад имот № 000096-рибарник на Община Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3713 от 26.06.2014 г. 

2. Да бъде продаден на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимия имот описан в т. 
1. 

2.1. При данъчна оценка на имота 494.20 (четиристотин деветдесет и четири лева и 
двадесет стотинки), и пазарна оценка на имота 4 257 (четири хиляди двеста петдесет и 
седем лева), определя сумата от 10 000 (десет хиляди лева) при издаване на заповедта и 
сключване на договора с инвеститора. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2 и т. 2.1. 
 3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
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3.2. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 286/14.07.2014 г., относно: 

Изменение на кадастралната карта на гр. Две могили, област Русе за имот с 
идентификатор 20184.39.266 и ликвидиране на съсобственост между община Две могили 
и физически лица 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във връзка с постъпило 
заявление от Димитър Неделчев Куцаров от град Две могили, с което ни уведомява, че 
заедно със съпругата си Росица Петрова Куцарова са собственици на „Къпалня за 
животни” в землището на град Две могили. При изготвяне на кадастралната карта на град 
Две могили през 2010 г.същия имот е изместен графично на 100 м. в източна посока. В 
тази връзка е извършено геодезическо заснемане на границите на имота при което се 
установи, че кадастралната карта следва да се поправи, поради явна, фактическа грешка. 
При коректното отразяване на имотните граници е установено, че Димитър и Росица 
Куцарови са в съсобственост с общината по отношение на идеална част от 823 
(осемстотин двадесет и три) кв.м. Становището на комисията е докладната записка да 
бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета 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, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, 
чл. 35, ал. 1, т. 9 от Наредба № 7 за придобидване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе, Заповед № 
18-7063 от 21.05.2014 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър град Русе и 
Докладна записка с вх. № 286 от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 678   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили, следният 
имот: Общинска част представляваща 853 кв.м.(осемстотин петдесет и три) от имот с 
идентификатор 20184.39.266 (целия от 1 360 кв.м.), по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на гр. Две могили, област Русе при граници и съседи: имот с идентификатор 
20184.39.425 и 20184.39.422, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3716 от 
25.06.2014 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде сключен предварителен договор на основание чл. 15, ал. 5 
и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията с Димитър Неделчев Куцаров и 
Росица Петрова Куцарова от град Две могили, област Русе за закупуване на общинския 
имот по т. 1. 

3. При данъчна оценка на имота в размер на 1 833.00 (хиляда осемстотин тридесет 
и три) лева и пазарна цена 2 634.00 (две хиляди шестотин тридесет и четири) лева, 
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определя сумата 2 700.00 (две хиляди и седемстотин) лева за пазарна цена при сключване 
на договора. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет  да се 
представи екземпляр от предварителния договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 287/14.07.2014 г., относно: 

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
първото шестмесечие на 2014 г. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представения ни отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за първото шестмесечие на 2014 г. 
Отчетът е изготвен във формата, в която сме приели, в него са посочени и предходни 
наши решения, които са били в процес на изпълнение. В него е вмъкната и друга графа 
„Забележка”, в която се посочва, човекът, който е закупил имота и неговата цена, точно 
така, както искахме да бъде записано. Вижда се, че няма нищо притеснително, поради 
което становището на нашата комисия е отчетът да бъде приет. 

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

ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с Решение № 523 по Протокол № 
33/20.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 287 от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 679 

 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2014 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2014 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 291/17.07.2014 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2014-2015г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

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

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно осигуряване на дърва 
за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 2014-2015 г. и 
определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две могили и 
единодушно я приема. В нея са отразени всички населени места със съответните здравни 
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кабинети, чакални и т.н. Има списък и на ветераните от войната, които ежегодно 
Общината снабдява с 3 куб. дърва. Единственото, което искам да попитам е за с. Острица, 
но тъй като виждам, че Кметския Наместник го няма, въпросът ми отпада. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Само за информация искам да кажа, че по-голяма част от селата вече са заредени с 

дърва на 100 %, заедно с 4 – ма от ветераните. 
2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Въпреки, че г-жа Добрева я няма аз искам да попитам с какво село Острица е 

повече от останалите села и за какво се изразходват тези 30 куб. м. дърва там, при 
положение, че там имат дори и монтирани климатици? 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Всички заявки за дърва идват от селата, ние не правим корекции на заявените 

количества. Ще направя проверка и ще докладвам, в момента нямам поглед над това. 
4. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 
Искам да ви уведомя, че има много жалби от хора, на които им е била отказана 

социална помощ за отопление и молят да получат от Общината 1 или 2 куб. м. дърва. 
5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Само за информация ще кажа, че след като дървата излязат от сечището ние даваме 

възможност на такива крайно нуждаещи се и социално слаби жители да си вземат дърва за 
10 лева. 

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, т. 2 от 
Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 
114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3, 
чл. 68, ал. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 4, т. 3 и ал. 5, т. 1 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 
1, т. 2 от Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 291 от 17.07.2014 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 680 

 

1. Дава съгласие да се снабдят безвъзмездно с дърва за огрев, общинските и 
обществените учреждения по населени места в Община Две могили за отоплителния 
сезон 2014 г. – 2015 г., в количества съгласно посочената по долу таблица : 

Таблица № 1 
 

№ 
 

Насе- 
лено 

място 

ЦДГ Кмет 
ство 

Чита
лища 

Пенс 
клуб 

Църк 
ви 

Джам
ии 

Други Общо 

куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 
1 

Две могили   25 10 5 5 

Автогара 15 

115 

Стадион 5 
Вр заетост 10 
ОДК 15 
База 20 
Хр.гробища 3 
Клуб интелектуалец 2 

2 Пепелина  5 - - - -   5 
3 Широков  15 5 - - -   20 
4 

Острица  30 10 5 5 - 
Здр.кабинет 5 

60 
Чакалня 5 

5 
Кацелово 25 20 10 5 5 - 

Гр паркове 1+1 
70 

Здравна служба 3 
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6 К.Върбов  50 10 5 5 5 Манастир 5 80 
7 Батишница 40 30 5 5 5 5   90 
8 

Бъзовец 30 30 5 5 5 5 
Църква - Съботианска  5 

90 
Цълква - Адвентиска 5 

9 Чилнов  30 5 5 5 5 Чакалня 5 55 
10 Баниска 40 50 10 15 5 5 Чакалня 10 135 
11 Помен  20 10  5 5   40 
12 Могилин  25 10 5 5 -   45 
 ОБЩО: 135 305 105 60 50 35   115 805 

2. Дава съгласие, при изявено желание от страна на ветерани от войните, с 
настоящ адрес в Община Две могили, посочени в таблица № 2, да закупят дърва за огрев, 
от лесосечния фонд на Община Две могили за 2013г. в размер до 3 куб.м. 
пространствени на префернциални цени, определени в утвърдения ценоразпис на 
Община Две могили за дървесината добита от горски територии – общинска 
собственост. 

Таблица № 2 
Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес Дърва 
     
Могилино 1. Петко Цанев Петков ул. “Ангел Кънчев” 5 3 куб.м 
Чилнов 1. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 3 куб.м 
Острица 1. Георги Ненков Цанев ул. “Коста П. Момчилов” 5 3 куб.м 

Баниска 
1. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 3 куб.м 
2.  Петко Йорданов Петков ул. “Ал. Стамболийски” 30 3 куб.м 

Кацелово 
1. Кръстю Генчев Иванов ул. „Родопи” 20 3 куб.м 
2. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 3 куб.м 

Батишница 1. Васил Георгиев Колев ул. „Дунав” 50 3 куб.м 
Бъзовец 1. Иван Александров Гецов ул. “Панайот Волов” 3 3 куб.м 
ОБЩО :    27 куб.м. 

3. Дава съгласие остатакът от добитата дървесина да се продаде на физически 
лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба, на цени, 
определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили за дървесината добита от 
горски територии – общинска собственост. На домакинство да се дават не повече от 10 
пространствени куб.м дърва. Не се разрешава продажбата на дърва на лица, с адрес, 
който не е на територията на Община Две могили. 
 4. Утвърждава „Ценоразпис за дървесината добита от горски територии – 
собственост на Община Две могили, съгласно Приложение № 1. 
 5. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото решение и по организирането и проведеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина, съгласно Закона 
за горите, Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и в съответствие с разпоредбите на действащото 
законодателство. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 292/17.07.2014 г., относно: 

Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 78 от 
16.06.2014 г. на Районен съд – Бяла. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Съгласно влязло в сила съдебно Решение № 78 от 16.06.2014г. на Беленски районен 

съд е признато за установено по отношение на Община Две могили, че Стоянка Донева 
Стоянова от град Две могили, Димка Донева Манолова от град Русе, Димитър Йорданов 
Дончев от град Две могили, Деяна Димитрова Колева от град Две могили и Юлия 



 

 25

Димитрова Йорданова от град Две могили са собственици на недвижими имоти – 
земеделски земи, находящи се в землището на село Острица и село Пепелина. За издаване 
решение за възстановяване правото на собственост е необходимо решение на Общински 
съвет. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

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

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, § 27, ал. 2 от Предходни и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и в изпълнение на Решение № 78 от 16.06.2014 година на Беленски районен съд 
по Гражданско дело № 318 по описа за 2014 г. и Докладна записка с вх. № 292 от 
17.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 681 

 

1. Дава съгласие да бъдат обезщетени Стоянка Донева Стоянова от град Две 
могили, община Две могили, област Русе, улица ”Генерал Скобелев” № 8, Димка Донева 
Манолова от град Русе, община Русе, област Русе, улица ”Николай Здравков” № 19, 
Димитър Йорданов Дончев от град Две могили, община Две могили, област Русе, улица 
”Кирил и Методий” № 9, Деяна Димитрова Колева от град Две могили, община Две 
могили, област Русе, улица ”Хаджи Димитър” № 24 и Юлия Димитрова Йорданова от град 
Две могили, община Две могили, област Русе, улица ”Неофит Бозвели” № 10 са 
собственици на следните недвижими имоти – земеделски земи, находящи се: 

1.1. В землището на село Острица, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 

54362, а именно: 

1.1.1. Друга посевна площ от 0.215 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060004;  

1.1.2. Друга посевна площ от 0.361 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060005; 

1.1.3. Друга посевна площ от 0.458 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060006; 

1.1.4. Друга посевна площ от 2.571 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060007; 

1.1.5. Друга посевна площ от 1.314 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060008; 

1.1.6. Друга посевна площ от 1.590 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060009; 

1.1.7. Друга посевна площ от 11.798 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот 
№ 060011; 

1.1.8. Друга посевна площ от 3.543 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060013;  

1.1.9. Друга посевна площ от 0.801 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065026; 

1.1.10. Друга посевна площ от 0.658 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065027; 

1.1.11. Друга посевна площ от 1.509 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065029; 

1.1.12. Друга посевна площ от 1.467 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065031; 

1.1.13. Друга посевна площ от 1.075 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065032; 

1.2. В землището на село Пепелина, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 

55837, а именно: 
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1.2.1. Ливада с площ от 7.321 дка, ІV категория, местност „Нанча” имот № 087001; 
1.2.2. Ливада с площ от 4.616 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189001; 
1.2.3. Ливада с площ от 0.472 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189003; 
1.2.4. Ливада с площ от 1.824 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189005; 
1.2.5. Ливада с площ от 3.156 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189007; 
1.2.6. Ливада с площ от 17.984 дка, ІV категория, местност „Лайналъци” имот № 

219001; 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 

настоящето решение. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 276/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева Мусова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова Ешрефова. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Атидже Алиева Мусова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

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

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 276 
от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 682 

 

1. Отпуска на Атидже Алиева Мусова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 19 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Симге Юкселова Ешрефова, 
родена на 10.06.2014 г. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 277/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Петя Николаева. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 
са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Пенчева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 277 
от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 683 

 

1. Отпуска на Петя Николаева Пенчева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Витоша” № 6 еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева, родена на 
23.05.2014 г. 

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 278/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Самуил Владимиров Димитров. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Жулиета Живкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето 
Владимир Димитров е с постоянен адрес в град Русе, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %.. 

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

г-жа Живкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
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за раждане на второ дете в размер на 125 лева, тъй като бащата на детето е с постоянен 
адрес в град Русе. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 278 
от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 684 

  

1. Отпуска на Жулиета Петрова Живкова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 29 еднократна финансова помощ в 
размер на 125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Самуил Владимиров 
Димитров, роден на 19.06.2014 г., тъй като бащата на детето – Владимир Владимиров 
Димитров е с постоянен адрес в град Русе. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 279/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела Христова Гецова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Мариела Христова Гецова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

Мариела Христова Гецова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 279 
от 14.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 685 
  

1. Отпуска на Мариела Христова Гецова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Цар Симеон” № 18 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов, роден на 13.06.2014 
г. 

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

   

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Милко Иванов Маринов, живееща в 

град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че е 
инвалид, но на 01.07.2014 г. му е спряна инвалидната пенсия, тъй като му предстои 
явяване пред ТЕЛК. Моли ни за помощ, за да може да си посрещне разходите за времето, 
през което няма да получава пенсия. Становището на комисията е молбата да бъде 
уважена. 

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

Маринов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 50 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 280 от 14.07.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 1 (един) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 686   

1. Отпуска на Милко Иванов Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил 
Левски” № 24 еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Мишева Георгиева, живееща в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 1. 

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

социални дейности”: 
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В Общинския съвет е постъпила молбата на Емилия Мишева Георгиева, живееща в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 1. В нея тя твърди, че има син на 18 години, който 
е с тежка умствена изостаналост със 100 % ТНР. Тъй като синът и има нужда от 
ежедневно някой да се грижи за него, г-жа Георгиева му е личен асистент, поради което не 
може да започне работа на друго място. Живее на семейни начала с Ясен Зарков Яшков, 
който също е безработен. Имат нужда от помощ. Комисията излезе със становище молбата 
на г-жа Георгиева да не бъде уважена, тъй като тя работи като личен асистент на сина си и 
за това получава месечно заплащане. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 
бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка 
с вх. № 281 от 14.07.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 
(един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 687   

1. Отказва да бъде отпусната на Емилия Мишева Георгиева, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 290/16.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Насков Йорданов, живееща в град 
Две могили, на улица „Вихрен” № 4. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Петър Насков Йорданов, живеещ в 

град Две могили, на улица „Вихрен” № 4. В нея той твърди, че съпругата му – Боянка 
Благоева Йорданова е претърпяла инсулт и се нуждае от средства, за да си закупи 
лекарства необходими и за лечението.Комисията излезе със становище молбата на г-н 
Йорданов да бъде уважена. 

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

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

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, 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. № 290 
от 16.07.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 688 
  

1. Отпуска на Петър Насков Йорданов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Вихрен” № 4 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 294/18.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Катя Ганчева Костадинова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Николай Николаев Владев. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Катя Костадинова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето Николай 
Влаховски е с постоянен адрес в град СофияРусе, поради което становището на комисията 
е заявлението да бъде уважено на 50 %.. 

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

г-жа Костадинова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете в размер на 125 лева, тъй като бащата на детето е с 
постоянен адрес в град София. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 294 
от 18.07.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 689 

  

1. Отпуска на Катя Ганчева Костадинова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Пролет” № 14 еднократна финансова помощ в размер на 
125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Николай Николаев Владев, роден 
на 09.07.2014 г., тъй като бащата на детето – Николай Владев Влаховски е с постоянен и 
настоящ адрес в град София. 

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

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тъй като г-жа Елка Маринова все още я няма, трябва да вземем решение 

Докладна записка с вх. № 269/04.07.2014 г., относно: Информация за резултатите от 
дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. 
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и проблемите, които стоят пред него да отпадне за разглеждане от дневния ред на 
настоящото редовно заседание и тя да бъде разгледана на следващото редовно заседание 
на Общинския съвет, предвидено за м. август. 

Предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 
269/04.07.2014 г., относно: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него да отпадне за разглеждане от дневния ред на настоящото редовно заседание и тя 
да бъде разгледана на следващото редовно заседание на Общинския съвет, предвидено за 
м. август, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, в деловодството на Общинския съвет няма постъпили писмени питания, но 

имам искане от зам.-кметът на Общината – г-жа Кремена Любенова да и дадем думата. 
1. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници, г-н Борисов, Тази 

сутрен в качеството си на зам.-кмет на Община Две могили внесох предложение за 
разглеждане поведението на Общинският съветник г-жа Стефка Райкова в деловодството 
на Общинския съвет. След проведен дебат с Председателя на Общинския съвет и Вашия 
Правилник № 1, тя прецени, че е редно тук и сега да се реши, това което исках да внеса, 
като предложение. 

Според приетият от вас Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
имам право съгласно т. V от същия – Поведение на общинския съветник. конфликт на 
интереси. етични правила да отправя към вас такова предложение, относно поведението 
на горецитирания Общински съветник, който нарушава периодично почти на всяко 
заседание чл. 20, т. 1, т. 2 и т. 4. 

Г-жа Райкова с държанието си показва непристойно и провокативно поведение 
като Общински съветник. Не е редно да цитирам имената на служителите от Общинската 
администрация, с които е влизала в конфлик и е уронвала тяхното лично достойнство. 
Мълчанието ми до момента е било с цел запазване на общественото доверие и авторитета 
на Общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местното 
самоуправление. Но с езика на улицата, който г-жа Райкова демонстрира постоянно, 
наложи това мое предложение. 

Уважавам професионализма на всеки един от вас и затова ви приканвам, като 
колеги и приятели да посъветвате г-жа Стефка Райкова за моралните норми, които служат 
като модел на поведение на Общинския съветник при упражняване правата и 
изпълнението на неговите задължения. 

2. Татяна Василева – Общински съветник: 
Общинският съвет не е комисия по етика и ние не можем да разглеждаме 

поведението на който и да е Общински съветник. Нека да ви припомна в началото, в едни 
от първите ни заседания на Общинския съвет, на които самият Кмет на Общината нарече 
лично мен и г-жа Райкова „кукли”. Обърна се към Вас, г-жо Председател и редно ли беше 
ние да осъждаме това негово изявление и какво отношение ние взехме, след като 
многократно по време на заседанията на Общинския съвет ние бяхме обиждани. Моите 
уважения към г-жа Любенова и към всички тук присъстващи, но пак ще кажа, че ние не 
сме хората, които ще даваме оценка на поведението на даден Общински съветник. Има 
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съд и който има някакви оплаквания от поведението на която и да е личност е редно да се 
обърне там. 

3. Стефка Райкова – Общински съветник: 
В момента аз просто не знам в какво съм обвинявана, след като с г-жа Любенова 

никога не съм влизала дори в диалог от 3 години, откакто е този Общински съвет аз с нея 
не съм си продумала нито една дума. Какво правя по улиците .... лично с нея не съм се 
срещала. Да не ходя по улиците ли? Какво ми е моралното поведение тук в Общинския 
съвет? Аз не знам какво разбирате под „морално поведение”, защото аз също мога да 
говоря за Вашето „морално поведение”. Какво искате Вие и Кмета от мен – да не гледам, 
да не говоря, да не задавам въпроси и т.н. Какво ми е поведението, кажете ми конкретно, 
кои са тези служители? Тези служители, които писаха, че съм „пропаднал тип”, тях ли 
имате предвид и защитавате и пред цялата комисия се нахвърли върху мен дори да ме бие 
и да ме обижда. Вие какво искате, защо сте на това място? Да не би да сте се борили за 
това място или като „кукувиците седнахте в чуждо гнездо”? Какво съм ви направила аз, 
къде се намирате, какво е това поведение? Ще ми разглеждате поведението, аз съм 
станала на толкова години и досега никой не ми е разглеждал поведението. Това е 
недопустимо и мисля, че не заслужавате този пост и по-добре да си отидете вкъщи и във 
фирмата. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:   
Колеги, нека не превръщаме заседанието в личностни нападки. 
5. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Как е възможно да допускате такова нещо, да ме обиждате и да ме нападате. 
6. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Единственото, което съм направила е, че съм спазила нашия Правилник. 
7. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Нищо не сте спазили. 
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и първото (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 28.07.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


