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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 

№ 20 
 

Днес, 25 януари 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна двадесетото редовно заседание на VІ– тия Общински съвет – 

Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  

 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 

 Отсъства: Радослав Косев Радев – поради здравословни причини. 

 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, Димитър Димитров – зам.-кмет на 

Общината, Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили, служители от общинска 

администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

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

дневен ред на настоящото редовно 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 редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
1. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 545/14.12.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на 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”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 8/14.01.2013 г., относно: 

Отпускане на временни безлихвени заеми за финансиране на временния недостиг на 

средства по извънбюджетни сметки. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 13/15.01.2013 г., относно: 

Информация за извършените дейности и резултати по прилаганата стратегия „Движим се 

безопасно” в обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по 

пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през 2012 г. 

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”. 
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4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/15.01.2013 г., относно: 

План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2012 – 2014 г. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/16.01.2013 г., относно: 

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 

периода от 01.07.2012 г. до 21.12.2012 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. № 17/16.01.2013 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2012 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/18.01.2013 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

мандат 2011 - 2015 година за 2012 година. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

          Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

         Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

 `        Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

       Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/18.01.2013 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни град Две могили за 2012 година. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 23/18.01.2013 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2013 г. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/18.01.2013 г., относно: 

Кандидатстване на НЧ „Христо Ботев 1928” село Бъзовец, Община Две могили с проект 

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 
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11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 25/18.01.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Решатова Салимова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Синан Шюкрюев Селимов. 

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

дейности”. 

                      Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 26/18.01.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в 

село Чилнов. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 545/14.12.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на 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”: 

От името на нашата група „Единни за Община Две могили“ искам да Ви поздравя с 

настъпването на Новата 2013 година, като Ви пожелая здраве и ползотворна работа в 

общинския съвет. 

По отношение на представената докладна записка от г-жа Райкова за приемане на 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 

на Община Две могили, област Русе и по-точно се предлага наредбата да се допълни с 

една нова алинея 8 в член 18 с текста „Освобождават се от заплащане на такса „битови 

отпадъци” имоти, публична общинска собственост предоставени за управление на 

училища и детски градини”. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” след 

като разгледа тази докладна записка с 4 гласа ЗА и 3 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ прие така 

направеното предложение за допълнение на наредбата. 

Разговорите, които се водиха по време на заседанието на комисията бяха от гледна 

точка на това, че ако бъдат освободени училищата и детските градини от заплащането на 

Такса битови отпадъци, средствата, които ще бъдат освободени за какво ще се използват. 

Дали те ще бъдат използвани за подобряване на материално-техническата база, каквато е 

и идеята или за някаква друга цел. Така или иначе предложението на комисията е да се 

приеме предложението, като само аз ще си позволя да перифразирам текста на алинея 8, 

тъй като на територията на нашата Община се намира и Професионалната гимназия по 

селско стопанство, в която също учат нашите деца и е съвсем коректно да не правим 

разлика, независимо, че това се води държавно училище, затова аз предлагам текстът на 

алинея 8 да добие следния вид: „Освобождават се от заплащане на такса „битови 

отпадъци” училища и детски градини, които се намират на територията на Община Две 

могили“. Това е и становището на нашата комисия. Стана ми известно, че в 4-та комисия е 

възникнал дебат по този въпрос, но аз ще коментирам по-късно ако се наложи. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Действително моето предложение първоначално беше и ПГСС да бъде включена в 

тази алинея 8, но може би стана някакво недоразумение с г-н Донев. Нямам нищо против 

и ПГСС да бъде включена в списъка на освободените от заплащане на такса битови 
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отпадъци, тъй като това също са нашите деца, от тях ние чакаме да се върнат един ден в 

нашата Община, като едни добри специалисти. Затова нека дадем възможност в 

училището да постъпят малко повече пари, защото държавата дава пари на училищата, а 

те трябва по някакъв начин да ги връщат на общините. В много общини в България 

училищата и детските градини са освободени от тази такса. 

Нека спре да се спекулира с това, че ако освободим училищата и детските градини 

от заплащането на тази такса, едва ли не учителите ще си ги разпределят за заплати, 

бонуси и други. Г-н Донев, като Директор на ПГСС може да каже, че от 2010 година 

заплатите на педагогическия персонал не са изобщо увеличавани. В Министерството на 

образованието заплатите на педагогическия персонал се определят много стриктно по 

наредби, освен това бюджетът на училището зависи и от броя на учениците – колкото по 

голям е броят на учениците, толкова повече са и парите. В действителност им се полагат и 

някои бонуси, но те са заложени в колективните им трудови договори и т.нар. 

деференцирано заплащане, което си е законово положение. Така че нека спрем със 

заплахите и този преходен остатък, защото делегираният бюджет дава възможност на 

училищата да спестят, за да могат с повече пари да извършат нещо по-голямо в 

училището, дали ще бъде ремонт или обогатяване на материално-техническата база, тъй 

като, както се вижда общината не е заделила нито една стотинка за училищата. Незнам 

защо това е така, може би поради невъзможност, но така или иначе училищата се 

самоиздържат и нека не им отнемаме тази възможност. Освен това родителите са платили 

веднъж тази такса и от единните разходни стандарти ние също вземаме тази такса. Нека 

помогнем на децата. Смятам, че който е против тази докладна записка е против и към 

учениците на Две могили. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

На предходното заседание на общинския съвет приехме Наредба за изменението и 

допълнението на Наредба № 5 в частта си „Такса битови отпадъци” и други на базата на 

които се формира и разпределението на общинския бюджет. По принцип няма нищо лошо 

в това, което се предлага, но това се прави с известа доза закъснение. Ако ще го правим 

това, можем да го направим през настоящата година за следващата. В момента ние 

влизаме в противоречие със собствените си решения. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Аз мисля, че няма проблем, защото в Закона за местните данъци и такси в член 1, 

алинея 3 се казва „Когато до края на предходната година общинският съвет не е 

определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират 

на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.“. С това 

предложение ние не променяме размера на данъците и таксите. Да, план-сметката, която 

беше приета е една и от нея може да се прави извод, че след това освобождаване ще има 

по-малки постъпления, но така или иначе в нея няма изписани точно определено училища 

и детски градини, а се говори за населени места, така че според мен не сме в противоречие 

с нормативната уредба. 

4. Стоян Гецов – Общински съветник: 

 Тук има две смущаващи обстоятелства – на първо място това, че тези средтва се 

отпускат целево от държавата на училищата и детските градини. Да не стане така да бъдат 

спрени след това. 

5. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Само нещо искам да уточня – училищата са с единни разходни стандарти, които са 

на база брой ученици. По повод, това което се каза преди малко е неоходимо да бъде 

контролирано как ще бъдат разходвани тези средства. Предлагам да се внася ежегодно 

отчет за какво са разходени средствата. Аз лично поемам ангажиммента да представям 

такъв отчет в края на календарната година за какво съм разходвал средствата от такса 

битови отпадъци. Относно спекулациите за преходния остатък искам да кажа, че той по 

никакъв начин не може да бъде използван за стимулиране на педагогическия персонал, 

той директно като преходен остатък преминава в капиталови разходи. 
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 6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

 Аз ви призовавам да гласувате по съвест и след като няма пречка да се вземе сега 

това решение за изменението на наредбата, като се освободят от заплащането на такса 

битови отпадъци училищата и детските градини нека се направи. Така или иначе 

решенията ще отидат в Областна администрация и там ще решат дали решението е 

правилно или не.  

 Аз обаче имам един смущаващ въпрос към директорите на училищата, които за 

съжаление ги няма тук днес – кой ще извършва почистването на училищата? 

 През 2012 година отделяхме достатъчно средства от програмите за временната 

заетост за почистването на училищата и детските градини, за засаждане на дръвчета, за 

обезпаразитяване и т. н.  

 Пак казвам гласувайте по съвест има инстанции, които ще преценят дали 

решението ни е правомерно. 

7. Стефка Райкова – Общински съветник: 

 Относно почистването на училищата и детските градини – до преди 3 години 

училищата и детските градини не заплащаха такава такса, но бъпреки това общината 

имаше задължението да ги почиства. Освен това двора на училището се използва и от ОП 

„Обществено хранене“, там влизат най-различни хора, така че смятам, че това си е 

задължение на общината да почиства двора на училището. Тротоарите около училището 

са общински, защо стябва да делим. Има достатъчно полудни, в които учениците се 

включват в почистването, дръвчета и цветя също учениците си засяват, те си косят 

тревата, като за това училището си плаща, също така за обезпаразитяването идва фирма, 

която извършва тази услуга, за която също училището си плаща. Не виждам какъв е 

проблемът – никога не сме чакали на общината да дойде и да ни почисти училището. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук гласуването е поименно, но преди да преминем към процедура на 

гласуване, трябва да прогласуваме направените предложения – първото е по докладната 

записка от г-жа Райкова, а именно „Освобождават се от заплащане на такса „битови 

отпадъци” имоти, публична общинска собственост предоставени за управление на 

училища и детски градини“, а второто, което направи общинският съветник Байчо 

Георгиев „Освобождават се от заплащане на такса „битови отпадъци” училища и детски 

градини, които се намират на територията на Община Две могили“. 
 

Стефка Райкова – Общински съветник: 

Аз оттеглям моето предложение, съгласна съм с предложението на г-н Георгиев, 

нека гласуваме само него. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
В такъв случай, колеги това което ще гласувате поименно на списъка, който ще ви 

бъде предоставен е към член 18 се добавя нова алинея 8 със следния текст: „Освобождават 

се от заплащане на такса „битови отпадъци” училища и детски градини, които се намират 

на територията на Община Две могили“. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 и с чл. 27, 

ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 

2, т. 12, във връзка с чл. 4, ал. 1 и с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси и Докладна записка с вх. № 545 от 14.12.2012 г. с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 317 
 

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
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юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе, която влиза в сила от 

01.01.2013 година. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 8/14.01.2013 г., относно: 

Отпускане на временни безлихвени заеми за финансиране на временния недостиг на 

средства по извънбюджетни сметки. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

При разглеждането от Комисията по „Бюджет и финанси” на настоящата докладна 

записка нямахме точно сумите, които се искат за този временен безлихвен заем, както и 

срокове за погасяване. Тази сутрин ни бе раздадена една справка, в която са посочени тези 

суми, но срокът за погасяване отново го няма. Ще зачета дословно – заемът да бъде 

възстановен при получаването на средствата от Управляващият орган. При обсъждане на 

дикладната записка от комисията решихме, че трябва да има по-голяма точност кога ще 

бъде погасен той. Като вносител г-н Кмета ако има възможност да ни каже сега кога ще 

бъде погасен заемът. Не е необходимо да ни давате конкретен срок, просто кажете долу 

горе до кога ще бъдат възстаножени средствата. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз мога само да кажа, че не винаги срокът може да бъде определен от нас по 

простата причина, че междинни проверки и междинни оценки се извършват постоянно и 

ние не можем да държим сметка на управляващия орган, че до два месеца трябва да бъдат 

възстановени средствата. По програма „Развитие“ от м. септември не са ни превеждани 

средства, вероятно Агенцията по заетостта има проблеми, но се надяваме до края на м. 

февруари да получим парите и да възстановим средствата в извънбюджетните сметки. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Само искам да кажа, че в предходния мандат не веднъж сме вземали такива 

решения с посочени срокове, след което сме удължавали тези срокове. Лично аз не 

виждам проблем след възстановяване на средствата от Управляващия орган заемът да 

бъде погасен. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

От това, което чух предлагам като т. 1 в решението както е изписано след „... 

Оперативни програми...“ да бъде записано „... в размер на 213 000 лева да се покрива от 

временни безлихвени заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им 

от Управляващите органи в срок до 31.12.2013 година.“ Нека периодът да бъде по-голям 

мисля, че така е по-разумно. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев и в такъв случай аз си оттеглям 

предложението. Нека решението да се оформи във вида, в който предлага г-н Георгиев.  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

В такъв случай, колеги това което ще гласувате поименно на списъка, който ще ви 

бъде предоставен е т. 1 да добие вида: „Дава съгласие временният недостиг на средства по 

извънбюджетни сметки в размер на 213 000 лева за финансиране на проекти по 

Оперативни програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и 

набирателни сметки до възстановяването им от Управляващите органи в срок до 

31.12.2013 година.“ 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 24 от Закона за 

общинския бюджет и във връзка с раздел ІV „Получаване и усвояване на средства“, 

т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. на Дирекция „Държавно съкровище“ на 

Министерството на финансите и Докладна записка с вх. № 8 от 14.01.2013 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 318 
 

1. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки в 

размер на 213 000 лева за финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива 

от временни безлихвени заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването 

им от Управляващите органи в срок до 31.12.2013 година. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на решението. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 13/15.01.2013 г., относно: 

Информация за извършените дейности и резултати по прилаганата стратегия „Движим се 

безопасно” в обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по 

пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през 2012 г. 

По нея докладва:  

1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа настоящата докладна записка. 

Информацията на Директора на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили е 

изключително подробна, изложено е извършеното през втория етап на стратегията 

„Движим се безопасно”. Познавайки работата на педагогическият колектив знам, че 

всичко, което е извършено е високо отговорно в полза на децата. И най-важното е, че няма 

станало нито едно ПТП на територията на Общината с деца, това е най-хубавото. 

Продължава да се обогатява материално-техническата база на детското заведение с 

модерни и отговарящи на съвременните изисквания учебно-технически и дидактически 

средства, поддържа се съвременна площадка по пътна безопасност и приложно 

колоездене, подготовката и провеждането на различни събития по БДП, както и 

продължаващото обучение на детските учители по Методика на обучението по БДП. 

Много неща са направени и с участието на родители и общественост като цяло, затова и 

становището на нашата комисия е информацията да бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и 

Докладна записка с вх. № 13 от 15.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 319 
 

1. Приема за сведение Информацията за извършените дейности и резултати по 

прилаганата стратегия „Движим се безопасно” в обучението и възпитанието на децата по 

безопасност на движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през 2012 г. 
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Приложение: Информация за извършените дейности и резултати по прилаганата 

стратегия „Движим се безопасно” в обучението и възпитанието на децата по безопасност 

на движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през 

2012 г.   

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/15.01.2013 г., относно: План 

за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране 

на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2012 – 2014 г. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание представения План за действие на Община Две 

могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромската ситуация 2012 – 2014 г. При разглеждането не плана стигнахме до извода, че 

плановия период трябва да бъде променен на 2013 – 2014 година, а не както е записано 

2012 – 2014 година. Освен това, на страница 4 трябва да се промени таблицата за 

„Население на Община Две могили към 07.07.2012 г. по населени места и възраст“ да бъде 

„Население на Община Две могили по настоящ адрес към 07.07.2012 г. по населени места 

и възраст“, защото така както е записано се получава разлика от около 1000 човека. И една 

друга промяна да се направи в таблиците, които са представени в последната графа 

„резултати“ да се замени с „индикатори“. С тези промени комисията приема представения 

план. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Тази седмица се проведе заседание на Областната комисия, която разгледа нашия 

План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2012 – 2014 г. На 

заседанието са присъствали експерти на национално ниво, които са съгласували, одобрили 

и приели нашият план. Ние сме първата община в русенска област, която приема такъв 

план и е готова с него. 

 След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 15 от 15.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 320 
 

1. Приема План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2013 – 2014 г. 

Приложение: План за действие на Община Две могили в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 

2013 – 2014 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/16.01.2013 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 

периода от 01.07.2012 г. до 21.12.2012 г. 

По нея докладва:  

1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

подробно разгледа представения отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет 

от общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 21.12.2012 г. Отчетът е 

направен изключително коректно, посочено е по какъв начин са изпълнени решенията, а 

тези, които не са изпълнени са посочени причините за това. В Общинския съвет са 

предоставени и договорите за продажба на общинските имоти. Становището на комисията 

е отчетът да бъде приет във вида, в който е представен. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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 № 30 по Протокол № 4 от 23.12.2011 г. и 

Докладна записка с вх. № 16 от 16.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 321 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 

общинска администрация Две могили за периода от 01.07.2012 година до 31.12.2012 

година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 

общинската администрация за периода от 01.07.2012 година до 31.12.2012 година. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 17/16.01.2013 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2012 г. 

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 засенадие представената информация за работата на общинската 

администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 

през 2012 г. Информацията е написана много подробно, постъпилите жалби, относно 

обслужването са много малко. Има изградена компютърна система за обработване на 

информацията, но не и такава за плащане на местните данъци и такси. Поради това 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” излезе със 

следното предложение, което да се запише и като т. 2 в решението, а именно: „Задължава 

Кмета на Община Две могили в срок до 30.06.2013 година да осигури въвеждане на 

софтуерна компютърна система за връзка на данъчните звена от общината, което да 

позволи електронно отчитане на местните данъци и такси от всички населени места. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
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1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Този проблем не е само в нашата Община, този проблем е на всички общини в 

цялата област, а вероятно и в цялата страна. Няма никакъв проблем да се осъществи тази 

система, но надеждността на системата не е сигурна и предаването на информацията ще 

става много трудно. От 2013 година работи новата система в ГРАО и за да имам точна 

информация дали е възможно плащането на местните данъци и такси да се извършва чрез 

тази система аз се обърнах към Областния информационен център. Нека не се визират 

срокове, докато не се изгради надеждна система. На този етап общината не може да 

задели средства за изграждането на такава система.  

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Информацията, която ни давате сега е нова, но аз не съм съгласен, че не може да 

бъде изградена надеждна връзка. Това означава ли, че в момента ГРАО не работи с 

надеждна връзка. Нека поканим представители на Областно информационно обслужване, 

компютърните специалисти и общински съветници на една среща, на която да се обсъди 

проблемът, може ли да стане или не и на каква цена. Казвате трябват много пари, но не е 

ясно колко точно. Нека на този етап отложим вземането на това решение. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-жо Василева, в такъв случай оттегляте ли си предложението. 

4. Татяна Василева – Общински съветник: 

При това положение си оттеглям предложението. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 17 от 16.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 322 
  

1. Приема за сведение предоставената Информация относно работата на 

общинската администрация по административното обслужване на физическите и 

юридическите лица през 2012 г., като дава положителна оценка на работата на 

общинската администрацията по административното обслужване на физически и 

юридически лица за 2012 година. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/18.01.2013 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 

мандат 2011 - 2015 година за 2012 година. 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание Годишния отчет за 

изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 

година за 2012 година. Като цяло становището на комисията е да се приеме представения 

отчет със следните забележки: 

На първо място в Програмата са отразени два проекта, за които аз доколкото знам 

ние не сме вземали решение Общината да кандидатства. Това са Проект за изграждането 

на градски площад и Проект за подобряване на инфраструктурата на пещера „Орлова 

чука“. Въпросът ми е Общината има ли намерение да кандидатства по тези проекти или 

не. Освен това в отчетът е записано, че е подписан договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и „Янтра Лом“ за изграждане на 

регионалното депо за отпадъците. Но този договор не е ли сключен между МОСВ и 

всички общини, които участват в този проект. Бяхме поискали да ни бъде предоставен 



 

 11

договорът да го погледнем, но за съжаление към настоящия момент не ни е предоставен 

все още.  

2. 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” 

също разгледа на свое заседание представеният годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 

година. Отчетът изцяло се препокрива с информацията, която ни бе дадена за участието на 

Общината по различните проекти по Европейските програми и ще се препокрие с 

оценката, която ще дадем при приемането през м. март на Общинския план за регионално 

развитие на Общината. Проблемът тук е че ние нямаме реална Програма за управление на 

Община Две могили за мандат 2011 – 2015 година. Какви са ви насоките за детските 

градини, за училищата, за земеделието, за данъците и таксите и т.н. Как ще се развива 

Общината през следващите 4 години на нас не ни става ясно. Все още няма избран 

консултант по проекта за водния цикъл. Настоящата Програма за управление трябва да се 

актуализира изцяло.  

3. 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”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложеният отчет за 

изпълнението на програмата за управление на кмета на общината. Ние разгледахме 

отчетът в частта „Подобряване на културната и спортна инфраструктура в Общината“, 

като го съпоставихме с тва, което е написано в Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2011 - 2015 година. Отбелязано е подписването на договора между НЧ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ град Две могили и Държавен фонд „Земеделие“ за 

предостажяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 на стойност 341 932 лева. 

В Програмата за управление на Кмета на Общината за мандат 2011 - 2015 година е 

записано като приоритети подобряването на състоянието на спортните площадки и 

създаване на нови, подобряването на условията за спортуване, изграждането на тематичен 

ваканционен младежки парк за спорт и отдих в Община Две могили в т.ч. доизграждане на 

Младежкия дом в град Две могили, подобряването на градската среда и изграждане на 

Голф – игрище в землището на село Пепелина. Срокът за изпълнението на всички тези 

проекти е 2013 – 2020 година. Тъй като ние нямаме взето все още решение за нито един от 

споменатите проекти искам да знам дали всичко това, г-н Кмете стои на дневен ред пред 

Вас.  

 Искам да кажа, че за Образованието, където е записан Проектът „Активни 

граждани в контекста на Европейската общност“ това не е по програма. Осигуряване на 

подходяща образователна инфраструктура в СОУ Две могили: саниране и реконструкция 

плувен басейн и салон, по-добри условия за обучение и възпитание, осигуряване на 

подходяща образователна инфраструктура ОУ с. Баниска: саниране, смяна на дограмата, 

оборудване. Всичко това ще се осъществи ли някога. 

 4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

 В момента говорите за неща, които са залегнати за целия мандат. Нека да 

коментираме това, което е направено до момента. 

 5. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Кажете тогава по коя програма работите Вие, за да можем ние да направим 

съпоставка. Трябва да направите изменение на програмата си. И на последно място ще 

кажа, че Проектите по „Красива България“ всички знаят, че това го няма вече и трябваше 

да се отбележи по някакъв начин. В самия отчет трябваше да се каже, че това не е 
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направено, това е стигнало до определен момент има ли готовност за изпълнение или не. 

Ето това са забележките на нашата комисия. 

4. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Община Две могили има приета Стратегия  и план за действие за развитие на 

социалните услуги за деца и възрастни за периода 2010 – 2015 година. В частта си 

„Подобряване на социалната и здравна инфраструктура в Общината“, Общината работи 

по няколко проекта, а именно Проект „Подкрепа за достоен живот“ за предоставяне на 

услугата „Личен асистент“, стартирала е „Обществена трапезария“ финансирана от Фонд 

„Социална закрила“ към МТСП, също така е стартирал и Проект „Помощ в дома“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“. Становището на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности” е с леки забележки отчетът да бъде приет. 

5. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание внесения от Кмета на Общината отчет за 

изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 

година за 2012 година и има също своите предложения за допълнението му. 

На първо място при отчитането на цел 2, приоритет 1 – Подобряване на 

селскостопанската инфраструктура и оптимизиране на селскостопанското производство в 

Общината да се добави следния текст с четвърта отметка – През отчетния период във 

връзка със създаването на условия за развитие на пчеларство и биопчеларство има 

сключени договори с частни стопани за отдаване на публична общинска собственост за 

разполагане на пчелини. 

На второ място – при отчитането на същата цел, но по приоритет 2 – Повишаване 

конкурентноспособността на местната икономика и привличане на външни инвестиции, 

развитие на туризма и намаляване на безработицата да се добавят следните текстове: 

1. С Решение № 91 по Протокол № 6 от 15.02.2012 година на Общински съвет е 

приета Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 

година. 

2. През отчетния период не беше разработена маркетингова стратегия за развитие 

на туризма в Общината, но ръководството на Общината ще положи усилия през 

настоящата година да разработи такава. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  

Тъй като в Програмата си за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 

2015, г-н Кмете Вие сте заложили разработване на Туристически продукт между 

общините Иваново, Две могили, Борово, Бяла и Опака. За мен не стана ясно какви са Ви 

намеренията за изработването на този продукт. Бих искала ако Ви е възможно да ми 

отговорите. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Преди една година когато приемахме тази програма аз се изказах доста критично, 

че това, което приемаме не е Програма за управление на Община Две могили за мандат 

2011 – 2015. От това, което видях в Програмата за управление на Кмета беше все едно, че 

приемаме Общински план за регионално развитие на Общината за втори път, защото това, 

което е записано в Общинския план за развитие беше преписано едно към едно и в 

Програмата за управление. Това за приемствеността е хубаво, но идеята на тази програма 

е да се видят становищата на Кмета на Общината, на общинската администрация какво 

възнамеряват да правят за развитието на нашата Община през следващите 4 години. И в 

този смисъл, когато г-н Донев започна да споделя нещата, които се пишат в тази програма, 

че няма как да станат беше прав. Още преди една година на всички ни беше ясно това, но 

независимо от всичко ни беше предложена тази Програма.  
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В този отчет трябваше да се каже какви са проблемите на Общината, вместо да се 

изброява отново по кой проект се работи, нещо, което бе внесено за разглеждане миналия 

месец и отново бе непълно. Защото съгласно тази Програма за управление двата проекта 

по мярки 321 и 322, които за нас са значими трябваше да стартират през 2012 година. 

Обяснението, което бяхме получили ако си спомняте, е че се работи и че има проблем с 

размяната на писма. Между кого и какъв е проблема не е ясно. Имаме спечелил 

консултант, но кой е този консултант тук не е записано. 

Освен това, записано е през 2012 година ремонт на уличната пътна мрежа – в село 

Баниска ул. „Изгрев”, ул. „Вихрен”, ул. „Филип Тотю” – Бъзовец, ул. „Георги Димитров” 

– Пепелина, ул. „Васил Коларов” – Острица, ул. „Коста Момчилов” – Острица, ул. „Иван 

Вазов” – Острица, ул. „Янтра” - Каран Върбовка, ул. „Вела Пискова” – Каран Върбовка, 

ул. „Г.Бенковски” – Каран Върбовка, ул. „Панайот Волов” – Кацелово, ул. „Васил Левски” 

– Кацелово, ул. „Отец Паисий” – Кацелово, ул. „Филип Тотю” – Кацелово, ул. „Преслав” – 

Чилнов, ул. „Цар Калоян” – Чилнов, ул. „Родопи” – Чилнов. Това са улици, за които няма 

написано нито една дума. Ясно е че за тези села, които са от страната на Пепелина и 

Кацелово има проекти по мярка 321 и 322 и идеята беше наистина тези проекти да 

тръгнат, да могат да се изпълнят, за да може да се кандидатства и да се спечели и за 

другите села по другото направление Батишница и Баниска. През тази година не разбрах 

какво стана с тези проекти. Виждате, че проектите не тръгват, няма и да тръгнат и тези, 

които са за следващите села. В Програмата е записано до 2020 година, но колеги ние 

говорим за Програма за управление за мандат 2011 – 2015 година и нас ни интересува 

какво ще се случи през този период. Да, в отчета има доста конкретика, но има и неща, за 

които ние искаме с прости думи да ни се обясни защо не е свършено, след като Вие сами 

сте си го заложили. Пак казвам, Вие си заложихте много амбициозна програма и още 

тогава трябваше да кажете, че тези неща не можете да ги изпълните. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

 Вие не говорите по същество. В момента говорим за отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 

година. Хайде да говорим за свършената работа. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Но един отчет включва и това, което не е свършено г-н Христов. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Христов, мисля че не е коректно от Ваша страна, прекъснахте г-н Донев, сега и 

мен прекъсвате. Тук има Председател на Общинския съвет, който дава думата за 

изказване. 

Така или иначе, аз считам, че във Вашата Програма ние сме хората, които трябва да 

кажем какво не сте направили и Вие да дадете съответните обяснения защо не се е 

случило. А не да правим някакви догадки. Пак казвам за нещата от Вашата Програма ние 

знаехме, че няма как да станат, но Вие бяхте убеден, че ще го свършите и така сте си го 

написали. И самата идея, това, което казахте, че ще предложите промяна в програмата е 

хубаво, кажете 5 неща, които ще направите за мандата си и да не коментираме друго. 

6. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 

В момента говорим за отчет за изпълнението на Програмата на управление. 

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-жо Любенова, ако обичате не съм Ви дала думата. 

8. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Пак казвам отчет – програма. Ние правим съпоставка и казваме нещата, които не са 

направени. 

9. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Във връзка със спора искам да кажа отчет ли е какво ли е. Вие сте го записали г-н 

Христов Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 година. Тази програма Вие сте я писали и 

правите отчет за изпълнението и. Ние съпоставяме какво е написано в програмата и какво 
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е изпълнено. Не виждам какъв е спора в момента – било отчет, но не трябвало да гледаме 

програмата. А какво да гледаме в такъв случай. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Мога ли да взема думата. 

11. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Много Ви моля, г-н Христов не ме прекъсвайте. Има си Председател на Общинския 

съвет, който може да ме прекъсне. Позволявате си вече за четвърти път да прекъснете 

Общински съветник. Мисля, че комисиите са си свършили много добре работата. 

Разгледали са програмата, разгледали са отчета, направили са съпоставка какво е написано 

в програмата и какво е изпълнено. Г-н Христов ако не е съгласен можеше да си промени 

програмата 

12. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Христов, Вие сам предложихте да изслушате мнението на всички общински 

съветници и тогава да вземете отношение. 

13. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 

Правилно казвате, че отчетът е съобразен с програмата за управление. Отчетът е до 

толкова да се даде яснота на избирателите и на населението на Общината какво е 

свършено от ръководството до момента. Това, че в едната ръка държите програмата, а в 

другата отчета, естествено е, че след като липсва в отчета нещо не е свършено. Всичко, 

което не е записано в отчета не е свършено и ще остане евентуално за следващата година. 

Аз се изненадвам г-н Георгиев, че точно Вие коментирате тази амбициозна 

Програма. Да, тази амбициозна програма, както каза и г-н Христов е приета от Вас, 

допуснали сме грешка, но Вие сте я правили. Вие на първото заседание когато се 

приемаше програмата, казахте, че тя наистина е амбициозна, защото знаехте в какъв 

„минус“ ни оставяте. 

Вие г-н Симеонов, ще ме извините, но Вие сте били 4 години зам.-кмет на 

Общината. През това време ние наистина не усетихме, че има някакви постижения от 

тогавашната Програма за управление на Общината, когато Вие сте я правили и е била 

също така толкова амбициозна. 

Сега в момента наистина не знам от къде черпите тези сили и защо реагирате с 

такава злоба за това, което е свършено до момента от ръководството на Общината. И ако 

Вие обвинявате г-н Христов, то в момента сме обидени и част от ръководството, които 

работим по тази програма. Г-н Христов каза, че тази програма ще бъде преработена 

тотално по простата причина, че в нея има неща, които са на светлинни години гледани 

занапред не знам от кого. Това е грешка, признаваме си го, програмата ще бъде 

преработена. Но в момента да обсъждаме отчета и че нещо липсва от програмата – щом 

липсва в отчета означава, че не е свършено, ще се свърши в следващата година.  

14. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

В момента влизаме в спор, който е излишен. Г-н Симеонов е прав, това, което не 

сте го изпълнили го запишете. Вие го казвате, това, което не е включено – не е изпълнено. 

Добре де, какъв е проблема да го напишете в отчета си. Затова става дума. Съвсем 

коректно е Общинският съвет да сложи двете неща едно до друго и да прави сравнение. 

Какво е било преди това – стига сте се оправдавали с предишното управление. Ще Ви 

свърши мандатът. Преди една година Ви казахме, Вие тепърва на втората година ще 

преработвате програмата. А досега какво правихте, защо не я преработихте, кога го 

видяхте това. Затова не бъдете толкова чувствителни и не се обиждайте, не искаме да 

бъдем толкова критични, ние просто ви показваме нещата, които не сте направили. 

15. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В началото на мандата на всички ви беше раздадена една зелена книжка за 

местното самоуправление и там на страница 9, в частта Кмет на Общината е записано 

„Кметът на Общината трябва да представи пред Общинкия съвет Програма на управление 

за срока на мандата. Нейното изпълнение ежегодно се отчита пред Общинския съвет. 

Подходящо е целите и приоритетите, както и предвидените дейности да са съобразени с 
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общинския план за развитие на Общината. Същевременно естествено е програмата да 

отразява и поетите ангажименти с предизборната платформа на Кмета на Общината.“ Ето 

това дава отговор на всички въпроси, които бяха поставени до момента. Наистина тази 

програма, която беше приета в началото на мандата се старахме да има приемственост и 

сметнахме за необходимо да запазим нещата от програмата от предходния мандат. 

Наистина целите са „звездни“ и някои от тук присъстващите съветници са работили по 

тези цели в предишния мандат, други от вас са били в управляващите структури на 

общината, визирам Боян Симеонов – зам.-кмет на Общината. Искам да кажа нещо, което е 

много важно – ние подаваме информация за това, което ние сме направили съобразно 

Програмата за управление на Кмета на Общината, която е за сведение на Общинския 

съвет и на гражданите на Общината. 

Програмата е дългосрочна и никой да не си прави илюзии, че в рамките на една 

година всичко от програмата ще може да се изпълни. Приоритети като голф – игрище, 

фотоволтаичен парк, вятърни мелници и други, всичко това е табу. Много ви моля, Вие 

имате възможност, вземете и погледнете предишните отчети от предходния мандат. 

Всички са копирани едно към едно и са подавани и Общинските съветници са ги 

приемали в този вид. На този етап, аз считам че следваме програмата за управление 

такава, каквато е приета. Наистина в момента работим по съвсем нова програма за 

управление и стратегия за развитие на Общината. 

Не искам повече да спекулирате с двата проекта искам да кажа нещо, което трябва 

да се знае от всички. Избрани са две различни фирми консултанти по двата проекта. 

Фирмата, която загуби в момента обжалва пред Комисията за защита от конкуренция, като 

комисията потвърди, че фирмата няма право и е отстранена и тази фирма в момента 

обжалва във ВАС в град София. Делото е насрочено за 20.03.2013 година и до тогава ние 

не можем да стартираме никаква процедура. До момента е избран строителя на 

интегрирания воден цикъл без да е осигурено финансиране. Фирмата се казва 

„Консорциум Дунав 2012“, тя е с немско участие, поканил съм я за сключване на 

договора, което може да стане след като бъде осигурено финансиране. 

Очаква се да отворят мярки 321 и 322 с промяна на наредбата, за което Общината 

иа ръководството на Общината има готовност да кандидатства с нови проекти, 

независимо, че тези двата не са готови. Ще кандидатстваме с проектите, които са готови в 

линията Широково, Острица, Каран Върбовка, Кацелово. Готови сме, имаме проекти, 

имаме разрешителни, отваря се мярката и ние сме готови веднга да кандидатстваме. 

Читалището в Две могили кандидатства за „Реконструкция и ремонт на сградата на 

Читалището“. По късно през м. февруари ние ще трябва да решим ще дадем ли банкови 

гаранции в размер на 180 000 лева срещу аванса на това Читалище при условие, че ние не 

сме никакви. Общината е единствено собственик на сградата и всичко, което ще се 

извършва е с читалището без те да имат финансова възможност да осигурят това и в 

случая гарантите трябва да бъдем ние с аванса, който трябва да дадем. 

За сградата на читалището в село Бъзовец също се работи, арх. Маринов и екипа му 

са готови. Предоставена е възможност на консултантите, които консултираха читалището 

в Две могили да ги консултира и тях. Това са нещата, които ще станат. Всичко друго за 

голф-игрища и т.н. се пълни илюзии, ние нямаме финансови възможности, за да можем да 

го направим. 

Пак казвам, проявете търпение, това не е програма за един ден това е програма за 

дълъг период от време. В момента ние само отчитаме и предоставяме информация за 

свършената работа до момента. 

16. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, точно това, което казахте трябваше да го има в отчета. 

17. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз също искам да взема отношение, тъй като на няколко пъти бяха споменати 

избирателите на Две могили. 
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Г-н Христов аз съм завършила там където и Вие сте завършили, учили сме как се 

прави отчет. Отчетът има своите плюсове и минуси. Когато правим отчет на нещо, г-жо 

Любенова, според мен отчетът не трябва да съдържа само това, кото сме направили, за да 

кажем на избирателите какво сме направили. Имахте тази възможност да го кажете на 

отчетните събрания, които се проведоха във всички населени места. Когато, обаче правим 

отчет на една програма, която е предложена от ръководството на общината, одобрена от 

Управляващият орган на Общината – Общинският съвет, ние трябва да тъсрим дали това, 

което сме утвърдили с нашето гласуване е свършено или не. 

Адмерирам към това, което е свършено, много от изказванията бяха в посока, че в 

самият отчет не са намерили отражение неща, които действително са направени. Това 

беше добре, защото избирателите чуха, но те трябваше да чуят и какво не е направено и 

защо. 

18. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Тъй като г-н Христов и г-жа Любенова споменаваха името ми искам да им кажа, че 

зам.-кметът не е управляващ орган. Той е назначаван от кмета на Общината и е на заплата 

като всички останали общински служители. 

19. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам нещо да кажа към г-жа Ефтимова. Г-жо Ефтимова, ако си спомняте когато 

приемахме Програмата за управление на Кмета, тя беше внесена за разглеждане, но не 

беше гласувана, така че ние не сме я одобрявали. 

20. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Г-н Кмет, Вие преди малко споменахте за платформата, с която сте излезли пред 

избирателите. Ами в тази платформа аз не си спомням да е копи-пейст програмата на 

Драгомир Дамянов. Така, че когато ни предлижихте тази програма, Вие трябваше да 

прецените кое можете и кое не можете да свършите. Освен това искам да кажа, че аз 

работих с г-н Симеонов, той се отзоваваше навсякъде и за всичко. Най-много имам поглен 

върху училищата, така че не можете да обиждате един изпълнител, защото той не е бил 

Кмет, не е бил отговорник на Общината. Защото този асвалт, който сложихте на паркинга 

зад общината и на площадката зад блока на г-н Маринов, можеше да отидат за направа на 

площадката в училище. 

21. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

В момента коментираме отчета за изпълнението на програмата за управление, като 

аз зададох въпрос на Кмета на Общината и бих искала да получа отговор. 

22. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Изработването на Туристически продукт между общините Иваново, Две могили, 

Борово, Бяла и Опака. Общините са кандидатствали по Европейска програма, но не знам 

точно по коя мярка. Община Две могили не е кандидатствала по този проект и затова не 

сме го отразили в отчета. За в бъдеще това може да бъде залегнато когато се разработи 

новия Общински план за регионално развитие на Общината, който ще бъде внесен пред 

Общински съвет. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5, изречение трето във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 21 от 18.01.2013 г. със 7 (седем) гласа 

„За”, 1 (един) глас „Против” и 8 (осем) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 323 
  

1. Не приема за сведение годишен отчет за изпълнението на Програмата за 

управление на Община Две могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2011 - 2015 година за 2012 година 
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Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/18.01.2013 г., относно: Отчет 

за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни град Две могили за 2012 година. 

По нея докладва:  

1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа представения ни Отчет за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни град Две могили за 2012 година. Отчетът е много добре представен, 

запознава ни с организационното състояние на комисията и нейното взаимодействие с 

останалите институции и организации работещи срещу детската престъпност. Дейността 

на комисията през 2012 година е свързана с превенция на престъпността сред децата. 

Разглеждани са проблеми на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления, 

най-често кражби, наложени са възпитателни мерки съобразно степента на виновност. 

През 2012 г. са разгледани 10 възпитателни дела, а извършителите на престъпления са 8 

малолетни и непълнолетни. Комисията за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните е  работила добре с провинилите се и с техните родители. 

Работила е добре също така и с „Център за обществена подкрепа“ и отдел „Закрила на 

детето“, комисията е сключила споразумение за съвместна дейност с центъра като към 

него се насочват деца и родители, които са в риск. През 2012 година са насочени 4 деца. В 

отчета е изготвена и финансова прогноза за 2014 година, предложени са и идеи и 

предложения до Централната комисия за  борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. След като разгледахме отчета комисията излезе със становище 

той да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, чл. 3, ал. 1, 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. № 22 от 18.01.2013 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 324 
  

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Две могили за 2012 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -Две могили за 2012 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 23/18.01.2013 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2013 г. 

По нея докладва:  

1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
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Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма” разгледа обстойно предложения спортен календар на 

Община Две могили за 2013 година и прави следните предложения за допълнения: 

1. Мероприятието предвидено за м. януари да отпадне, тъй като срокът за 

провеждането му вече изтича. 

2. Турнирите по футбол на малки врати, предвидени за м. февруари в графа „дата“ 

да се запише „февруари-март“. 

3. Да се изключат от спортния календар ученическите игри, чийто организатор са 

други организации и да останат само тези, чийто организатор е Община Две могили или 

по-точно да отпаднат редове 6 и 8 за м. март, където организатори са РИО – Русе и 

МОМН. 

4. Участието в международните турнири в град Ялова – Турция, град Алексинас – 

Сърбия и град Батуми – Грузия или да отпаднат или да се запише в графа „забележка“, че 

тези мероприятия ще бъдат финансирани от други източници. 

5. В спортните мероприятия във връзка със срещи по футбол и волейбол, като 

участници да се запишат и учениците от ОУ ”Христо Ботев” село Баниска. 

6. Да се добави „Участието на футболните отбори от село Баниска и село Бъзовец 

във футболните първенства“. 

7. Да се отстрани допуснатата може би техническа грешка Североизточна „В“, а не 

„Б“ група. 

Имайки предвид тези допълнения, комсията взе решение Спортният календар на 

Община Две могили за 2013 година да бъде приет. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Микерям Адям – Общински съветник: 

Колегата пропусна да каже, че трябва да се размени поредността на проведените 

мероприятия – първо да бъде вътрешно училищните и общински ученическите игри, а 

след това да бъде областното първенство. Да се запише финансирането на различните 

мероприятия от кого ще бъде. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

В момента ние говорим за Спортен календар за 2013 година, който предлага 

Община Две могили и това кой трябва да го финансира би следвало да го финансира 

Община Две могили. След като сме го заложили като мероприятие на Общината би 

трябвало Общината да го финансира, а не да пишем мероприятия и после да се чудим от 

къде да търсим спонсори. Това е Спортен календар на Община Две могили и това 

означава, че Общината се ангажира с изпълнението му така, както е записано, 

включително и мероприятията, които са записани на РИО и МОМН. Това е участие на 

нашите деца и задължението на Общината е да осигури необходимите средствата. Според 

мен не е необходимо да отпадат тези участия, които са организирани от РИО – Русе и 

МОМН. Пак повтарям, това е спортен календар на Община Две могили и това, което бъде 

записано ще се финансира от Общината. Ако не е фатално нека се преработи този 

календар и да се прецени кои мероприятия ще могат да се финансират от Общината. Може 

да има само 5 заложени мероприятия, но да се знае, че общината ще ги финансира, а не да 

се чудим после откъде ще вземем пари. 

3. Велико Великов – Общински съветник:  

В такъв случай нека отпаднат мероприятията, които са с международно участие. 

При разговор с кмета на Общината, стана ясно че Общината не е в състояние да поеме 

финансирането на всички тези разходи. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Г-н Христов, оттегляте ли си предложението за международните участия. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Да, оттеглям си предложението за мероприятията с международно участие, които 

са записани в графа 4. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения от 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма”. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 

Мероприятието предвидено за м. януари да отпадне, тъй като срокът за провеждането му 

вече изтича, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 

Турнирите по футбол на малки врати, предвидени за м. февруари в графа „дата“ да се 

запише „февруари-март“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 

Да се изключат от спортния календар ученическите игри, чийто организатор са други 

организации и да останат само тези, чийто организатор е Община Две могили или по-

точно да отпаднат редове 6 и 8 за м. март, където организатори са РИО – Русе и МОМН, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 

В спортните мероприятия във връзка със срещи по футбол и волейбол, като участници да 

се запишат и учениците от ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, моля да гласува с вдигане на 

ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: 

Да се добави „Участието на футболните отбори от село Баниска и село Бъзовец във 

футболните първенства“, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Микерям Адям, а 

именно: първо да бъдат вътрешно училищните и общински ученическите игри, а след това 

да бъде областното първенство, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 23 от 18.01.2013 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 

(четири) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 325 
  

 1. Приема Спортен календар на Община Две могили за 2013 година. 

  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 Приложение: Спортен календар на Община Две могили за 2013 година. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/18.01.2013 г., относно: 

Кандидатстване на НЧ „Христо Ботев 1928” село Бъзовец, Община Две могили с проект 

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Народно Читалище „Христо Ботев-1928” село Бъзовец, община Две могили 

възнамерява да кандидатства с проект  по Мярка 322 "Обновяване и развитие на 

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

Според изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. чл. 19, т. 2 - „Проектите се 

изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на 

имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи документ за учредено право на 

строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на 

заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, 

за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.” 

С настоящата докладна записка и предложения проект за решения се цели 

Общинският съвет да потвърди значимостта на Народно Читалище „Христо Ботев”, село 

Бъзовец, община  Две могили, като обществена сграда с местно историческо и културно 

значение, да подкрепи кандидатстването с този проект, който да е в съответствие с 

основните приоритети, заложени в Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година и да даде съгласието си да 

се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 години в полза на НародноЧиталище 

„Христо Ботев-1928”. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа докладната записка на свое заседание и излезе със становище предложеният 

проект за решение да бъде приет. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Нашата група подкрепя единодушно предложеният проект за решение и предлага 

на всички колеги също да го подкрепят. Единственият ми въпрос към кмета на общината е 

има ли някаква възможност и другите Читалища в нашата Община да бъдат включени и да 

кандидатстват със същия проект. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

До края на м. февруари ще има промяна на наредбата и ще се отворят мярките за 

кандидатстване и на другите Читалища от Общината. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Искам да направя едно предложение, тъй като виждате, както беше за Читалището 

в Две могили, така и за Читалищата от Общината се изисква имотът да бъде от публична в 

частна общинска собственост, можем да изпреварим събитията и да кажем за следващото 

заседание на Общинския съвет да се подготви докладна записка и за всички Читалища да 

променим собствеността на имота в частна общинска собственост, за да могат да се 

извадят съответните актове за общинска собственост. 

Когато през 2011 година обявихме сградата на Читалището в Две могили за частна 

общинска собственост, гражданите на Две могили бяха малко възмутени, но сега се 

убедиха, че нямаме намерение да го продаваме на някого. Правим го в интерес на хората и 

не случайно Читалището в Две могили, благодарение на онези общински съветници, 

които имаха смелостта да гласуват, Читалището днес се радва, че ще има възможността да 

реализира проект за близо 350 000 лева. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет с 16 (шестнадесе) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 326 
 

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

самоуправление и местна 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, допълва Приоритет 1 “Подобряване на стандарта на 

живот в Община Две могили” от Актуализирания Общински план за регионално развитие 

на Община Две могили 2007-2013 г., а именно: Мярка 322- “Обновяване и развитие на 

населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 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 потвърждава, че Народно Читалище „Христо Ботев- 

1928” – село Бъзовец, община  Две могили е основният културен център в село Бъзовец за 

предоставяне на разнообразни културни услуги, включително библиотечни. Общински 

съвет Две могили обявява сградата, в която се помещава  Народно Читалище „Христо 

Ботев-1928” село Бъзовец за обществена сграда с местно историческо и културно 

значение. 

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

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

дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация подкрепя кандидатстването на Народно Читалище ”Христо Ботев-1928” 

село Бъзовец, община Две могили, пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322 
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“Обновяване и развитие на населените места” Приоритетна ос 3 от “Програма за развитие 

на селските райони 2007-2013 г.” 

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

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

дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация удостоверява, че реализирането на проекта “По-качествени културни 

услуги в село Бъзовец, община Две могили чрез “Реконструкция и модернизация на 

Читалище “Христо Ботев-1928” село Бъзовец, 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. 

5. 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. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация обявява имот публична общинска собственост за който има съставен акт 

за общинска собственост № 56/17.09.1997 г., представляващ “Масивна двуетажна сграда 

“Читалище” /планоснимачен номер 239 в квартал 32 по регулационния план на село 

Бъзовец/, със застроена площ 480 кв.м. със следното разпределение: 

– първи етаж – Ритуална зала, гримьорна,киносалон, сцена-подиум, фоайе, 

склад,мазе 

– втори етаж – Читалня, библиотека, архив и помещение с прожекционен апарат и 

балкон, за имот частна общинска собственост и възлага на Кмета на Общината, да 

разпореди съставянето на нов акт за частна общинска собственост. 

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

Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

с чл. 19, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба  № 25/29.07.2008  г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на 

населените места”  от “Програма за развитие на селските райони 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 „Христо Ботев-1928” – ползващо сграда, 

находяща се в село Бъзовец, община Две могили и Възлага на главния архитект на община 

Две могили да подготви необходимите документи и съответно разрешение за строеж за 

проекта. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 25/18.01.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Решатова Салимова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Синан Шюкрюев Селимов. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпило заявлението на Гюляй Решатова Салимова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

дете. В нея твърди, че на 26.12.2012 г. е родила второто си дете – Синан Шюкрюев 

Селимов. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 

подадени в срок и са пълни, поради което становището на комисията е заявлението да 

бъде уважено. 

 2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа заявлението и излезе със 

становище на г-жа Салимова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 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. № 25 от 18.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 327 
  

1. Отпуска на Гюляй Решатова Салимова, живееща в град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на улица „Одрин” № 2 еднократна финансова помощ в размер на 250 

(двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Синан Шюкрюев Селимов, роден на 

26.12.2012 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 26/18.01.2013 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село Чилнов. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молбата на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в 

село Чилнов, на улица „Люлин” № 5. В нея тя твърди, че на 13.12.2012 г. е оперирана в 

град Русе и и е отстранена жлъчката. Съпругът и – Руси Асенова Иванов е безработен, 

като не получават никакви социални помощи. И двамата нямат никакви странични 

доходи, а и децата им не им помагат. Лекарствата, които ежемесечно трябва да си купува 

Анифе, за да се лекува са на стойност около 100 лева. Няма възможност да отиде дори и 

на контролни прегледи. Комисията разгледа молбата и излезе със становище тя да бъде 

уважена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на г-жа Салиева и 

излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 

лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с 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. № 26 от 18.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 328 
  

1. Отпуска на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село Чилнов, на улица 

„Люлин” № 5 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 

да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 

следва да ги възстанови. 

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

Общинския съвет”. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на двадесетото (редовно) заседание на Общинския 

съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 31.01.2013 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) 


