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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 

№ 11 
 

Днес, 11 юли 2012 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна единадесетото (извънредно) 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: Димитър Димитров – зам. - кмет на Община Две 

могили, Мариета Петрова – Секретар на Общината, Стефан Димитров – Председател на 

Читалищното настоятелство на НЧ “Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили, 

Боряна Фучеджиева – Библиотекар в НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили. 

      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото извънредно заседание. 

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

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 306/04.07.2012 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919”- град Две могили с 

проект по мярка по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/04.07.2012 г., относно: 
Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 

утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от с. Помен до с. Могилино и от 

Шахта 2 до Шахта 1, находящи се в ПИ 000126 в землището на с. Помен, община Две могили, 

област Русе. 

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 Соня Неделчева – Нечева с вх. № 308/04.07.2012 г., 

относно: Промяна в състава на Комисията по „Бюджет и финанси” и Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 306/04.07.2012 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919”- град Две могили с 

проект по мярка по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 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”: 

Читалищното настоятелство към НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две 

могили възнамерява да кандидатства с проект „Подобряване на културната инфраструктура в 

община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в Читалище "Св. св. 

Кирил и Методий – 1919" град Две могили по мярка 321. Един от документите, който 

читалищните служители трябва да представят е решение на Общинския съвет, в което трябва 

да фигурират няколко неща, а именно: 

На първо място – Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919” – град Две могили е 

основният културен център в общината за предоставяне на разнообразни културни услуги, 

включително библиотечни. Общински съвет Две могили обявява сградата, в която се 

помещава Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919” град Две могили за 

обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

На второ място – че реализирането на проекта „Подобряване на културната 

инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в 

Читалище „Св.Св Кирил и Методий - 1919” град Две могили, община Две могили, област 

Русе” е в съответствие с основните приоритети, заложени в Актуализирания общински план 

за регионално развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година. 

На следващо място – трябва да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 

години в полза на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методии – 1919” град Две могили. 

Миналата година Председателят на Читалищното настоятелство, заедно със 

служителите бяха подготвили проект, с който кандидатстваха и тогава собствеността на 

Читалището се промени от публична – общинска в частна – общинска. Тогава проектът беше 

на стойност 350 000 лева, като включваше ремонт на покрива, ремонт на салона, подмяна на 

ВиК инсталацията, подмяна на прозорците. Положителното тук е, че финансирането е на 100 

% от Управляващия орган, т.е. няма да има съфинансиране от страна на Общината. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа докладната записка с направеното предложение и счита, че решението следва да 

бъде прието. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боряна Фучеджиева – Библиотекар в НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две 

могили: 

Проектът, по който искаме да кандидатстваме обхваща изцяло ремонтни дейности, 

някои от които са: 

1. Изцяло външно саниране на сградата. 

2. Подмяна на покривната конструкция. 

3. Подмяна на дограмата. 

4. Ремонтни дейности по вътрешните салони. 

5. Подмяна на ВиК и Ел. инсталациите. 

6. Изграждане на рамка за по-лесното придвижване на инвалидите. 
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Хубавото е, че по мярка 321 финансирането изцяло е от Управляващия орган. Сега се 

иска решение, с което да се учреди право на строеж в полза на Народно читалище „Св. св. 

Кирил и Методий – 1919”. Каквото се построи ще остане в полза на Чителището за срок от 6 

години, такова е искането на програмата. Стойността на проекта е 380 000 лева. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Читалището в Две могили наистина се нуждае от сериозен ремонт. По тази причина и 

аз съм склонен да подкрепя предложеното ни решение, нека вървят напред нещата. 

Пожелавам успех на инициаторите за кандидатстването по този проект. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация потвърждава, че Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919” – 

град Две могили е основният културен център в общината за предоставяне на разнообразни 

културни услуги, включително библиотечни. Общински съвет Две могили обявява сградата, в 

която се помещава Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919” град Две могили за 

обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация подкрепя кандидатстването на читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1919” – град Две могили, община Две могили, област Русе пред Държавен фонд 

„Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони”, Приоритетна ос 3 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2012 г.” 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация удостоверява, че реализирането на проекта „Подобряване на 

културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри 

културни услуги в Читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили, община Две 

могили, област Русе” е в съответствие с основните приоритети, заложени в Актуализирания 

общинска план за регионално развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година. 

4. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 56, ал. 1 от Наредба № 7 на Общинския съвет  Две могили, във връзка с чл. 

19, т. 2 от Наредба № 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони по ПРСР 2007-2013 г. на МЗХ, Общинският съвет Две могили възлага на кмета на 

община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се учреди 

безвъзмездно право на строеж за срок от 7 години в полза на Народно читалище „Св. св. 

Кирил и Методии – 1919” – ползващо сграда, находяща се в град Две могили,  площад 

„Филип Тотю” № 5 и Възлага на главния архитект на община Две могили да подготви 

необходимите документи и съответно разрешение за строеж за проекта. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/04.07.2012 г., относно: Вземане 

решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на 

трасе за подземна оптична кабелна мрежа от с. Помен до с. Могилино и от Шахта 2 до Шахта 

1, находящи се в ПИ 000126 в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Постъпило е искане от „КАБЕЛНЕТ” ООД, за предварително съгласие за учредяване 

право на прокарване и утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от село 

Помен до село Могилино и от Шахта 2 до Шахта 1, находящи се в ПИ № 000126 в землището 

на село Помен, община Две могили, област Русе. 

 Оптичната кабелна мрежа ще позволи пренос на радио и телевизионни сигнали, 

предоставяне на интернет услуги, както и на сигнали за охранителна дейност в село 

Могилино. За нейното изграждане се налага изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план, за което е нужно нашето предварително съгласие за учредяване право на 

прокарване и определяне на трасе. От представените два варианта на трасе е видно, че 

икономически и технически Вариант 1 е по-изгоден – с 960 м по-малка дължина от Вариант 

2. Трасето е с обща дължина 6533 м и е посочено от къде ще преминава. На предходни наши 

заседания сме вземали подобни решения. Становището на нашата комисия е да се подкрепи 

направеното предложение. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора 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, във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 

22, ал. 1, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 307 от 

04.07.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 
 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и препоръчва 

Вариант 1 за трасе на подземна оптична кабелна мрежа от село Помен до село Могилино и от 

Шахта 2 до Шахта 1, находящи се в ПИ № 000126 в землището на село Помен, община Две 

могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 

на ПУП-ПП. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 308/04.07.2012 г., относно: 

Промяна в състава на Комисията по „Бюджет и финанси” и Комисията по „Предотвратяване 

и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

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 настоящата докладна записка, относно промяна в състава на Комисията по „Бюджет 

и финанси” и Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности”. Това се налага, тъй като с Решение № 133/05.06.2012 г. на Общинска избирателна 

комисия – Две могили на мястото на Драгомир Дамянов Драганов се обявява за избран за 

общински съветник от КП „Единни за Община Две могили” Теодор Атанасов Андреев. Не 
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виждам нищо нередно, така че становището на комисията е да се приеме направеното 

предложение. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, искам да ви уведомя, че по тази точка г-н Андреев е подал декларация по чл. 

12, т. 4, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси и няма да вземе участие в гласуването. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 

33 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. 

№ 308 от 04.07.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 204 
 

1. Променя състава на Постоянна комисия по „Бюджет и финанси”, като утвърждава за 

член на комисията на мястото на Драгомир Дамянов Драганов общинският съветник – Теодор 

Атанасов Андреев. 

 2. Променя състава на Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”, като утвърждава за член на комисията на мястото 

на Драгомир Дамянов Драганов общинският съветник – Теодор Атанасов Андреев. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

„Негласувал”  - 1 глас (Теодор Атанасов Андреев) 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

 На заседанието на Общинския съвет, проведено месец май бях поставил въпроса към 

Кмета на Общината какво се случва с бившето мотоболно игрище? Какви мерки ще се 

предприемат? До настоящия момент няма постъпил отговор в деловодството на Общинския 

съвет. Искаме да знаем защо? Има закон и Кметът на Общината е длъжен да дава отговори на 

нашите въпроси – не може да задаваме въпроси, а да не получаваме отговори. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

На заседанието на Общинския съвет проведено на 23.05.2012 г. поставих въпроса ако 

има възможност да се вземе ново ортопедично легло за лежащото момче Мирослав в ЦНСТ. 

За изминалото време оттогава леглото все още не е подменено. По какви причини не е 

направено това? 

На следващо място – в изпълнение на наше Решение № 169, Кметът на Общината ни е 

представил в писмен вид екипите, които в момента работят по проекти, за които имаме 

сключени договори с Управляващите органи по различните оперативни програми. 

 Зам.-кметът Димитър Димитров е ръководител на един от проектите – „Партньорство 

за просперитет”. Нека г-н Димитров с две – три изречения, съвсем накратко да ни запознае 

какво е направено по проекта до момента? В сайта на Общината беше пусната обществена 

поръчка, след което беше прекратена. Защо се получава така? Кажете с няколко думи какво 

се случва по проектите? 

 На последно място – на 30.06.2012 г. изтече срокът, в който всички граждани трябваше 

да си платят данъците. Интересува ме до момента каква е събраната сума и какви са 

средствата събрани от минали години, старите задължения на такса битови отпадъци? Нека се 

направи справка и се представи в Общинския съвет.  

 3. Димитър Димитров – Зам. – кмет на Общината: 
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 Ръководител съм на един от проектите, по който работи в момента Общината. На 

другият проект е ръководител г-жа Кремена Любенова. Мога да кажа, че и по двата проекта 

се работи и за следващото редовно заседание ще представя писмена подробна информация, 

която ще бъде внесена за разглеждане. 

 По въпроса за ортопедичното легло – г-жа Брънзалова обеща да осигури специално за 

двете лежащи деца – Мирослав и Лиза от ЦНСТ ортопедични легла. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Изминали са 4 месеца откакто се работи по проектите, а все още нищо не е направено. 

Събират ли се екипите по проектите? Задавам тези въпроси, защото искам да си изясня какво 

всъщност прави Кметът на Общината? Какво работи? Разбрах, че Общината ще купува 

лизингов автомобил, а обществените поръчки по проектите се спират? Защо? 

5. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Става така, че Общинските съветници задаваме въпроси на Кмета на Общината, а не 

ни се дават никакви отговори. Въпросите ни увисват във въздуха, гражданите ни задават 

въпроси, на които не можем да отговорим, защото не ни се дава необходимата информация. 

Това ни кара да си мислим, че общинското ръководство си върши работата по инерция. 

6. Мариета Петрова – Секретар на Общината: 

Относно проектите, аз имам поглед само върху това, когато се изготвяха брошурите. 

Тогава имаше известни неточности, затова прекретихме процедурата. 

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам да попитам какво се случва с проектите по мярка 321 и 322 за ремонта на 

улиците? Ходим по селата на приемни и ни задават страшно много въпроси, а ние не можем 

да отговорим. 

8. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Двамата заместник – кметове на Общината – Кремена Любенова и Димитър Димитров 

са ръководители на проекти. На предходното заседание на Общинкия съвет зададох въпрос 

на г-жа Любенова, на който тя не можа да ми отговори, сега задаваме въпрос на г-н 

Димитров, на който също не може да ни даде отговор. Не виждам какъв е смисъла да 

задаваме въпроси, на които не ни се дават отговори. Това са хора, които нямат никаква 

представа какво правят. 

9. Соня Неделчена – Нечева – Общински съветник: 

Проектът по мярка 321 на какъв етап е? Общината е бенефициент, има кметства, които 

искат да участват, но Общината със своето бездействие спира възможността да участват. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на единадесетото (извънредно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 12.07.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

    _______________(Христина Димитрова Ефтимова) 


