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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 
№ 22 

 

Днес, 22 февруари 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна двадесет и второто редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

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

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две могили, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Димитър Димитров – зам.-кмет на Общината, 
служители от общинска администрация, кметове на кметства от Община Две могили, 
граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да ви дам думата за обсъждане на дневния ред искам, макар и с 

известно закъснение да поздравя двама общински съветника, които през този месец 
прибавиха още една година към своя биологичен календар. А това са г-н Стоян Гецов, който 
имаше рожден ден на 08.02.2013 г. и г-н Мехмед Чолаков, който имаше рожден ден на 
14.02.2013 г.  

Колеги, от все сърце ви пожелавам да сте здрави, да имате късмет и още дълги години 
да празнувате с лекота рожденните си дни. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет връчва на г-н Гецов и на г-н 

Чолаков подаръчни комплекти. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, тъй като днешното заседание е доста сериозно искам лично аз като 

Председател на Общинския съвет да ви помоля колеги, да запазим нормалният тон на 
разговор, да използвате всички възможности, които ви дава нашият Правилник № 1, да се 
ограничим в рамките на един път вземане на думата по докладните записки в рамките на 3 
минути, използвайте възможностите на правилника за реплика, дуплика, за да можем да 
изкараме едно нормално заседание.  

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? 
1. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз имам едно предложение за промяна на дневния ред, а именно да отпадне т. 7 от 

него. Става въпрос за докладна записка от Николай Христов с вх. № 51/12.02.2013 г., 
относно: Сключване на договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и обществените 
обекти и промишлеността на територията на Община Две могили. Правя това предложение, 
тъй като при разглеждане на докладната записка в заседанието на Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” не бе представен 
предварителния договор за сътрудничество, а без неговото разглеждане вземането на 
решение е недопустимо, защото становището на комисията не е изразено ясно. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Аз ще помоля извън дневния ни ред, съгласно чл. 61, ал. 6 от нашия Правилник № 1, 
като председател на група да ми бъде дадена възможност да взема отношение по въпроси 
извън дневния ни ред в рамките на 3 минути. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Колеги, предлагам да гласуваме направените предложения от общинските съветници 

Пламен Лашев и Байчо Георгиев. 
Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Пламен Лашев, а именно 

т. 7 да отпадне за разглеждане от дневния ред на настоящото редовно заседание, моля да 
гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се” 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а именно 
съгласно чл. 61, ал. 6 от нашия Правилник № 1, като председател на група да му бъде дадена 
възможност да взема отношение по въпроси извън дневния ни ред в рамките на 3 минути., 
моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Това гласуване, което направихме е излишно, тъй като съгласно правилника веднъж 

имам право да взема думата, по отношение на въпроси извън темата на дневния ни ред. 
Въпросът, който искам да поставя е в резултат на наше събиране на групата общински 
съветници от КП „Единни за Община Две могили”, където отново беше поставен въпроса за 
двата проекта по мярка 321 и 322. Във връзка с нашето решение ние изготвихме декларация, 
която искам да ви зачета. 

 

Байчо Георгиев чете декларацията. 
 

Николай Христов – Кмет на Общината: 
Многократно през цялата 2012 година в лицето на Общинското ръководство, на зам.-

кметовете на Общината, на Директорите на Дирекции са давали информация за движението 
на проектите. Двата проекта по 321 и по 322 мярка, многократно заявявам, че в момента са 
избрани консултанти по двата проекта. Фирмата, която не е избрана обжалва пред КЗК, след 
което КЗК се произнесе, че фирмата няма право да обжалва. В момента фирмата обжалва 
пред ВАС, като делото е насрочено за 20.03.2013 г. За последен път ви казвам, не 
спекулирайте с тези два проекта. Не използвайте политическия момент с тези два проекта. 
Никой няма да ни вземе авансовото плащане, след като бъде избран строител по проекта 
гражданите на Общината, както и Общинските съветници ще бъдат писмено уведомени с 
подписване на същата такава декларация. Не е тайна и всеки един от Общинските съветници 
може да поиска и да му бъде предоставена информация, освен това всичко което се случва е 
публикувано в сайта на Община Две могили. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ни 

ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред, да стане 

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

Против. 
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Въздържали се. 
Няма. 
 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет от Николай Христов с вх. № 41/07.02.2013 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за на 2012 
година на община Две могили. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 40/07.02.2013 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 
г. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., относно: 
Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 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”. 

4. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 39/07.02.2013 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 22.06.2012 г. до 31.01.2013 г. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 43/07.02.2013 г., относно: 
Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински съвет 
Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 45/08.02.2013 г., относно: 

Изменение на Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 55/13.02.2013 г., относно: 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците регион Борово (Бяла, 
област Русе) във връзка с изпълнението на сключен Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № DIR-5112122-С010“14.12.2012. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
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8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/23.01.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране на система 
за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на 
Общинския план за регионално развитие на Община Две могили. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 49/11.02.2013 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2012 г. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 52/13.02.2013 г., относно: Отчет 
за развитието на спорта в Община Две могили през 2012 година и перспективите за 
развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2013 г. 

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

12. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 53/13.02.2013 г., 
относно: Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на 
Общински съвет – Две могили. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 56/13.02.2013 г., относно: 
Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 
година в Община Две могили. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 57/14.02.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в 
град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Теодор Андреев– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 61/15.02.2013 г., относно: 
Приемане на план за младежта за 2013 година. 

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”. 
  

Първа точка от дневния ред:` 
Отчет от Николай Христов с вх. № 41/07.02.2013 г., относно: Изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за на 2012 
година на община Две могили. 
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По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Отчетът относно изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за на 2012 година на община Две могили бе разгледан на 
заседанието на Комисията по „Бюджет и финнаси”. Общият размер на бюджета на Община 
Две могили за 2012 година достигна размер от 5 404 710 лева по план и 4 994 515 лева по 
отчет.  

Планът на приходите с държавен характер е 2 677 899 лева, а изпълнението е 
2 541 412 лева или 94.9 % от годишния план. Получени са приходи от наем на земи на ОУ 
„Христо Ботев” село Баниска в размер на 7 940 лева, като с тях е платен съответния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Планът на приходите с общински характер е 2 726 811 лева, а изпълнението 2 094 544 
лева или 76.81 % спрямо годишния план. Постъпленията от имуществени данъци са в размер 
на 473 790 лева или 101.40 % спрямо годишния план. 

Неданъчните приходи представляват, приходи и доходи от собственост – продажби, 
наеми, дивиденти, услуги, такси, глоби и други приходи с изпълнение 996 390 лева или 69.70 
% от годишния план.  

Постъпила е изравнителна субсидия в размер на 598 600 лева: в т.ч. субсидия за зимно 
снегопочистване І транш – 24 975 лева и ІІ транш – 8 325 лева; субсидия за капиталови 
разходи от Републиканския бюджет – 190 499 лева. 

По Решение на Общински съвет са предоставени временни безлихвени заеми за 
финансиране реализацията на проекти в размер на 215 597 лева, а са възстановени такива в 
размер на 241 981 лева. 
Погасени са 118 113 лева заем към СИБАНК Русе и 61 810 лева към безлихвения заем по 
ПУДООС. На основание Закона за управление на отпадъците са преведени 76 871 лева за 
очисления за РИОСВ.  

Направените разходи за държавни дейности на община Две могили за отчетния 
период са в размер на 2 541 412 лева или 94.90 % от годишния план.  
 Към 31.12.2012 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 60 
160 лева, основно от горива и хранителни продукти. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 1 822 985 лева, представляващи 
75.93 % от годишния план. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните 
служби – общинска администрация и цялостно общински съвет, в сферата на образованието 
– издръжка на детските градини, ОДК, други дейности по образoванието, издръжка детска 
ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба на 
пенсионера, издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, 
дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, 
поддръжка спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, снегопочистване, дейности 
по безопасност на движението и управление на собствеността и др. 

Просрочените задължения към 31.12.2012 г. в местни дейности са 434 401 лева. От 
размера на просрочените задължения 198 838 лева са на второстепенните разпоредители в 
общината.  

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в 
размер на 271 559 лева в т.ч.: по дейности “Общинска администрация” – работни заплати, 
други възнаграждения и осигуровки – 90 123 лева, “Отбрана и сигурност” - КООРС – 33 133 
лева, “Целодневни детски градини“ – 27 410 лева., училища – 1 520 лева, “Извън училищни 
дейности” - ОДК” – 24 098 лева, “Други дейности по образованието” – 16 660 лева,“Център 
за настаняване от семеен тип” – 36 790 лева, Програма Временна заетост – 993 лева, 
Защитено жилище – 20 342 лева, Читалища – 20 490 лева. 
 Относителният дял на разходите по функции е както следва: Общи държавни служби 
– 21 %, Отбрана и сигурност – 7 %, Образование – 35 %, Здравеопазване – 2 %, Социално 
подпомагане – 10 %, Жилищно строителство и БКС – 12 %, Почивно дело и култура – 7 %, 
Икономически дейности и услуги – 5 %, Разходи некл. в други дейности – 1 %. 
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Инвестиционната програма на община Две могили за 2012 година е в размер на 507 
516 лева, в т.ч. по източници на финансиране, субсидия от Републикански бюджет – 190 500 
лева, от собствени средства – 68 803 лева и от продажби на активи – 248 213 лева. 

Изпълнението на капиталовите разходи е в размер на 310 026 лева и е както следва: за 
основен ремонт в размер на 241 577 лева, Придобиване на ДМА в размер на 66 449 лева, 
Капиталови трансфери в размер на 2 000 лева. 
 Към края на 2012 година Община Две могили остана с общински дълг безлихвен заем 
от ПУДООС в размер на 72 181 лева. 
 Становището на комисията е така представения отчет да бъде приет без забележки. 
 В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз лично и нашата група ще подкрепим предложеният ни проект за решение. Когато 

разглеждахме този отчет на заседание на комисията аз предложих една друга гледна точка – 
нека да сравним отчета от 2012 година с този от 2011 година. Както знаете 2011 година за 
много хора беше една трудна година и Общината беше в много лошо състояние.Какво имам 
в предвид ще ви кажа в цифри. Бюджетът за 2011 година по план е бил в размер на 5 078 408 
лева, а изпълнението му е било в размер на 5 358 165 лева или с около 300 000 повече. 
Бюджетът на Общината за 2012 година по план е бил в размер на 4 994 515 лева, а 
изпълнението му е било в размер на 4 635 956 лева или с около 300 000 надолу. Интересуват 
ни местните приходи, държавните приходи се вижда, че са в рамките на 95 % и за двете 
години. Изпълнението на местните приходи за 2011 година е било в размер на 2 722 833 лева, 
а изпълнението през 2012 година е в размер на 2 094 544 лева, т.е. 600 000 лева по-малко. 

Инвестиционната програма – 2011 година е била в размер на 764 916 лева, а 
изпълнението и е било в размер на 629 485 лева; 2012 година – в размер на 507 516 лева, а 
изпълнението и е било в размер на 310 026 лева. 

Просрочените задължения към държавни дейности 2011 година са били в размер на 
18 283 лева, а през 2012 година размерът им вече е 60 160 лева. 

Просрочените задължение към местни дейности през 2011 година са били в размер на 
424 385 лева, а през 2012 са били в размер на 434 401 лева. 

Когато коментираме и сравняваме, аз считам че 2012 година беше по-лоша от 2011 
година и за да не ме обвините в субективизъм, искам да ви прочета Оценката на Общините 
по степен на финансова устойчивост в края на 2012 година в сравнение с 2011 година, която 
дава Министерството на финансите – за 2011 година Община Две могили сред 264 общини е 
класирана на 74 място по финансова устойчивост, а през 2012 година нашето място вече е 98, 
т.е. слезли сме с 24 места надолу. Не упреквам никого, но за мен това показва какво е 
превано през настоящата година – имало е един бюджет, харчено е според възможностите му 
без някакво напрежение. Имаме 700 000 лева по-малко приходи в сравнение с миналата 
година, която е била лоша. Като цяло 2012 година е била лоша година за нас, което не е 
трагично, защото много държави функционират добре с големи дългове. Въпросът е, че 
трябва да се вижда, че в нашата Община има живот, а това нещо аз през 2012 година не го 
видях. 

2. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Г-н Георгиев, благодарим ви за справката, която дадохте, но защо не ни запознахте 

със задълженията, които оставихте когато новия кмет встъпи в длъжност. С тези задължения, 
които ни остави предишното управление на Общината как искате да има интензивен живот. 
Нали на първо място тези задължения трябва да се изпълнят. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
 Г-н гецов, ако имаше приходи в Общината щяха да се покрият и задълженията. Аз 
казах, събераемостта е 600 000 лева по-малко. Поне първоначално предвидения бюджет от 
4 994 515 лева като изпълнение да бяхме го направили. 
 4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 На публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2012 година и на проекто-бюджета 
на Общината за 2013 година имаше голям интерес, но съжалявам, че г-н Георгиев не 
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присъстваше. Сега аз ще направя един съвсем кратък икономически анализ: 2011 година е 
една от добрите години за събиране на неплатените местни данъци и такси и чрез ЧСИ 
процедурата беше платена през 2011 година и доста от старите задължения бяха събрани. 
Никога събераемостта на местните данъци и такси не е на 100 %. Средната събираемост за 
страната на местните данъци и такси е от порядъка на 60 до 80 %. В началото на 2012 година 
неразплатените разходи на Общината са били близо 800 000 лева. Това са разходите, които 
Общината трябва да плати. Отделът Местни данъци и таки с ЧСИ Иван Хаджииванов 
работят много сериозно по събиранията на неплатените данъци. Има много вземания, които 
реално не могат да бъдат отписани, това са например предприятие „Смесени превози” Две 
могили, което е закрито от години. Тъй като няма кой да му отпише активите, данъка на един 
от камионите само е от порядъка на над 1 000 лева, а предприятието разполага с над 10 
камиона. Това означава, че това предприятие на година генерира около 100 000 лева данъци, 
които са неразплатени и няма как да се съберат тези пари. След това имаше приемственост 
на друго предприятие и ликвидаторите на тези предприятия не са предприели действия за 
отписването им и Общината няма основание да ги отпише. Никой няма право да обвинява 
общинското ръководство, че финансовата дисциплина, която всеки ден се стараем да 
спазваме не е в правилна посока. 

5. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз ще кажа само две думи – през 2011 година изпълнението на местните приходи е 

било близо 82 %, а 2012 година това изпълнение е едва 76 %. 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 30, 
ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Отчет с вх. № 41 от 07.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 329 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за отчетната 2012 г. в съответствие с 
единната бюджетна класификация в следните параметри: 
 

1.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 1): 

4 635 956 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  473 790 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 004 092 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3 274 091 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  142 752 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми/минус/ - 35 486 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300;8800, 9300 - 140 136 лева 
1.1.7. Средства по сметки §9500 - 83 147 лева 
  в това число преходен остатък от 2011 г. (плюс)  

- остатък в банка /минус/ 
 

128 020 лева 
- 211 167 лева 

 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за изразходваните 
средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 
материални активи, съгласно Приложение № 2): 

4 635 956 лева 

 

 2. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 
отчетната 2012 г. в следните размери: 
 

2.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни активи  
2.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 
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2.1.2. Приходи 0 лева 
2.1.3. Наличност в края на периода 9 лева 
2.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  
2.2.1. Наличност в началото на периода от 2011 г 28 625 лева 
2.2.2. Получени приходи 894 158 лева 
2.2.3. Разходи 906 149 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  16 634 лева 
   
2.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към 

ДФ „Земеделие” 
 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2011 3 459 436 лева 
2.3.2. Получени приходи 3 437 лева 
2.3.3. Разходи - 
2.3.4. Наличност в края на периода  3 462 873 лева 
 3. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за отчетната 2012 г. 
в следните размери: 
3.1 Получен заем от Сибанк 628 523 лева 
3.1.1 Лихви по заема 25 943 лева 
3.2 Погасен заем 628 523 лева 
3.2.1 Изплатена лихва 25 943 лева 
   
3.3 Получен заем ПУДООС 185 609 лева 
3.3.1 Изплатен заем ПУДООС 113 428 лева 
3.4. Състояние на общинския дълг към 31.12.2012 г   
3.4.3 Безлихвен заем ПУДООС 72 181 лева   

 Приложение №1 – план и отчет на бюджет 2012 г. /разпределение по параграфи/ 
 Приложение №2 – план и отчет на средствата за основен ремонт и придобиване на 
дълготрайни материални активи – 2012 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 40/07.02.2013 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 
г. 

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

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

Представената ни Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2013 г. е представена правилно преди приемането на Бюджет 2013 година на 
Общината. Същата бе разгледана на заседание на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” и след направените разисквания в комисията и 
забележки, същата бе допълнена съобразно изискванията на Закона за общинската 
собственост. Становището на комисията е да се приеме програмата със известни резерви, тъй 
като това допълнение не бе представено още тогава. Мен лично ми прави впечатление е че 
има известно разминаване между програмата и бюджета на Общината за 2013 година, 
относно очакваните приходи, но предполагам, че това има някакво обяснение, което ще се 
изясни в следващата докладна при приемането на бюджета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Само искам да кажа, че аз лично съм „За” приемането на програмата, но искам само да 
отбележа, че според мен е доста на максимума заложена и не съм убедена, че тези цифри, 
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които са заложени от продажби на земеделски земи 80 000 лева, от продажба на сгради 
общинска собственост 40 000 лева, от продажба на дървесина 60 000 лева ще бъдат 
изпълнени и това сериозно ще се отрази на по нататъчното изпълнение на бюджета. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе, 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. № 40 от 07.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 330 

 

1. Приема Годишна програма за управлението и разпореждането с имоти - общинска 
собственост за 2013 година. 

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

 Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска 
собственост за 2013 година. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., относно: 

Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 
По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:  
Предложеният проект за бюджет на Община Две могили за 2013 година е разработен 

в условията на продължаваща финансова и икономическа криза, в съответствие с 
изискванията на действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява 
намеренията на общината за провежданата финансова политика през 2013 г.  

Проекто-бюджетът за 2013 г. на Община Две могили възлиза на 5 064 061 лева което е 
101.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2012 г. и 109.2 % спрямо отчета за 2012 г. 

Тъй като бюджетът бе и обществено обсъждан, освен това бе разгледан и обстойно 
обсъден от всички комисии в Общинския съвет аз ще изразя само становището на нашата 
комисия. След като разгледахме проекто – бюджетът на Община Две могили за 2013 година, 
комисията излезе със становище той да бъде приет със следните забележки:  

1. Да се отпуснат допълнително в частта второстепенни разпоредители Кметство село 
Батишница сумата от 5 000 лева. 

2. Тъй като на заседанието на комисията присъстваха и представители на 
медицинските работници в Община Две могили, които имаха молба за увеличаване на 
възнагражденията им нека да се намери вариант за тяхното увеличение. В момента 
медицинските работници работят за твърде ниско възнаграждение, което не отговаря на 
образованието им и на отговорната им работа. 

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 проекто – бюджетът на Община Две могили за 2013 година. В 
заседанието на комисията се проведе обширен дебат по темата заедно със специалисти от 
отдел „Бюджет и финанси”. Тук аз ще изразя становището на комисията, а то е: 
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1. Бюджетът е разработен в условията на икономическа криза, но е изключително 
пестелив и финансово обвързан. 

2. Плана за местните приходи е практически неизпълним според комисията. 
3. В проекто – бюджетът няма предвидени пари за проекти, а има Директор на такава 

Дирекция. 
4. Необходими са съкращения на разходите – административни промени в 

оптимизиране на общинската администрация, например защо са двама заместник кметове, 
защо са трима директорите на дирекции. Аз считам, че с по-малко персонал ще се върши 
същата работа. 

5. Необходими са и други съкращения на разходите – да няма граждански договори, 
намаляване на представителните разходи и други. 

6. На заседанието на комисията присъства и представител на КНСБ Русе, който 
постави остро въпроса за възнагражденията на медицинските работници, които са на 
общинска издръжка. Трябва много добре да се помисли къде може да се направи 
преструктуриране на дейности, например в проекто-бюджета е предвиден разходът за 
закупуването на новия автомобил. Ако трябва този разход да се прехвърли за увеличението 
на това възнаграждение. 

Като цяло становището на комисията и моето лично становище е да се въздържим от 
приемането на този бюджет, така е и гласувано в комисията, като бюджетът бъде преработен 
в разходната му част и да бъде представен отново за приемане. 

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”: 

Г-н Христов присъства на заседанието на комисията и аз лично му зададох директно 
въпросите си които имах по бюджета. Единият от въпросите беше че на едно от предходните 
заседания приехме Спортния календар, за който стигнахме до извода, че трябва да бъдат 
определени точно дейностите, по какъв начин и кои от дейностите заложени в него ще бъдат 
финансирани от Община Две могили. Никъде в този бюджет не видях това нещо. Дадени са 
само средствата за футболните клуове. 

Другият въпрос, който искам да задам е по какъв начин ще бъдат осигурени 
средствата за летния фестивал. В кои параграфи са заложени, няма конкретика. 

Като цяло бюджетът е правен във финансова криза, средствата за капиталови разходи 
за миналата година бяха около 6 000 лева, които са по проекти, а тази година са предвидени 
3 200 лева.  

Дофинансирането е в размер на 350 000 лева, като това дофинансиране е свързано 
преди всичко с издръжката на ЦДГ Две могили и издръжката на извънучилищните дейности 
към ОДК в размер на 14 814 лева  
По принцип в бюджета е казано, че има увеличение на единните разходни стандарти, с 
коеито да се подобри материално – техническата база, но като дейности, това което 
Общината трябва да ни даде като дофинансиране го няма.  

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

Проекто – бюджетът съществено не се различава по параметри от предходната 2012 г.  
Предвидени са средства за финансиране на здравните кабинети в детските градини и 

училищата и детските ясли. Заплати и осигуровки за персонала и медицинско обслужване за 
216 деца. 

Предвидени са общински средства в размер на 6 271 лева за издръжка на детската 
ясла, както и 13 770 лева за поддръжка на сградата на бившата поликлиника. Средствата за 
издръжка на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за настаняване от семеен тип също 
и Защитеното жилище, които са държавна дейност и има увеличение с 10 % в сравнение с 
предходната година и са в размер на 297 495 лева. Въпреки това увеличение Общината е 
принудена със собствени средства да до финансира за Центъра за настаняване от семеен тип 
да сумата от 49 021 лева, а за Защитеното жилище – сумата от 35 176 лева. 
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За Домашен социален патронаж, който се финансира изцяло от местни дейности е 
предвидена сумата от 172 180 лева. Предвидени са още 7 855 лева за издръжка на Клуба на 
пенсионера. Становището на нашата комисия е бюджетът в тази си част да се приеме със 
забележка да се осигурят средства за повишаването на възнагражденията на медицинските 
сестри, отговарящи на тяхната отговорност и образование. 

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

Нашата комисия също разгледа докладната записка, относно приемането на бюджета 
на общината за 2013 година. Нашето мнение е че това е един свит бюджет, няма надуване и 
няма неизпълними неща в този бюджет. Аз ще коментирам допълнителните искания към 
бюджета на другите комисии. Това са исканията за увеличаване бюджета на Батишница и за 
увеличаване на възнагражденията на здравните работници. Не виждам какъв е проблемът 
през годината това да се направи. Не вярвам което и да е село да изпита някаква липса от 
финансиране на някоя дейност каквато и да е тя. За здравните работници също съм съгласен 
да им се увеличи възнаграждението, което получават. Ако има възможност и това ще се 
направи. Надявам се, че ние като общински съветници ще дадем приноса си през годината да 
увеличим приходната част на извънбюджетните сметки, за да можем да дадем възможност на 
кмета да завишава тези разходи. 

Тези мнения, които сподели колегата Лашев за съкращения на администрацията, аз 
считам че не бива да говорим в тази насока. Не мисля, че това е пътя, за да върви работата в 
Общината. 

Приемането на бюджета на общината е най-важния акт на Общинския съвет. Едно 
неприемане на бюджета ще доведе до много последствия, които ще са много сериозни. 
Общината с общинска администрация, училища, детски градини и заетостта по програмите – 
това са над 500 човека и с едно неприемане на бюджет означава, че тези хора ще трябва да ги 
хвърлим в глад и мизерия като ги лишим от заплати. В момента положението е много 
сериозно, всички виждате правителството е в оставка, да не стане така и ние да сме в 
оставка. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Чолаков не изкаа становището на комисията, а своето лично становище. Никой не 

иска бюджетът на общината да не бъде приет. Преспокойно дори и да не се приеме сега той 
може да бъде внесен отново и да бъде разгледан на една извънредна сесия, стига той да бъде 
експедитивно подготвен. 

Изказвам становището на групата общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно 
бюджет 2013 на община Две могили.  

Предложеният проект за бюджет на Община Две могили за 2013 година счетоводно е 
изработен изрядно в съответствие нормативната уредба на Република България, балансиран в 
приходната и разходната част, и за съжаление нищо ново в сравнение с Бюджет 2012 г. 

Какво имаме в предвид? След изминалата една година от мандата, като управляващ 
Община Две могили, г-н Кметът би трябвало да има поглед над икономическите и социални 
проблеми в общината, би трябвало да е подредил приоритетите си, би трябвало да е научил 
да планира стратегически за години напред, или поне до края на мандата. Защото един 
Бюджет, наистина се изготвя и изпълнява за една календарна година, но той е съобразен с 
дългосрочните цели на Общинския план за регионално развитие, Стратегията за развитие на 
община Две могили, Стратегия за управление на общинската собственост, а също и от 
потребностите на местната общност (чл.29, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет). Така 
изготвеният бюджет, според нас, е неефективен и неефикасен и както Кметът на Общината 
казва, в условията на продължаваща финансова и икономическа криза, същият има нужда да 
бъде оптимизиран. Според нас в приходната част неоснователно и нереално са завишени 
приходите от местни дейности – данъчни – с 35 000 спрямо 2012 г., неданъчните - с 260 000 
спрямо изпълнението за 2012 г. Това ще доведе до невъзможността да разплатим 
задълженията от 2012 г., което крие големи рискове.  
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Започваме новата година с просрочени задържение от 494 561 лева, които са 
неразплатени сметки за възнаграждения по трудови договори, хранителни продукти, горива, 
ел. Енергия и т.н. като всичко това трябва да бъде платено от местните приходи. 

Освен това към тези задължения трябва да прибавим и вноската по ПУДООС и 
очисленията по РИОСВ, които възлизат на около 186 000 лева, въпреки, че те са в 
приходната част и са със знак минус, но така или иначе ще трябва да ги платим.  

С така изготвения бюджет ми се струва, че ще се въртим в един омагьосан кръг със 
сумата от около 450 000 – 500 000 лева, която ще трябва да прехвърляме в бюджет 2014, 2015 
година.  

С Бюджет 2012 Общински съвет определи бюджетите на второстепенните 
разпоредители, т.е. на кметствата в община Две могили, като същите не бяха изпълни, което 
от своя страна доведе до не разплащане от страна на кметствата. Впечатление прави в 
Бюджет 2013 г. деструктивното отношение на ръководството на общината към кметство 
Батишница, което е с най – нисък бюджет – 49 925 лева. Каква е причината не е ясно, но е 
крайно обидно села с по-малък брой жители и по – малка площ да имат по – голям бюджет. 
Според нас това намаление е функция на личното отношение на г-н Христов към кмета на с. 
Батишница, което е крайно непрофесионално. Ние поддържаме становището, че бюджетът 
на Кметство Батишница трябва да бъде увеличен и коригиран със сумата от 10 000 лева, за да 
може кметът нормално да изпълнява задълженията си и населението на с. Батишница, което 
е част от данъкоплатците на общината, не бъде ощетено. 

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са също Защитено жилище село 
Могилино и ЦНСТ град Две могили, където дофинансирането от местни приходи значително 
е увеличено. От разискванията в комисиите стана ясно, че това се дължи на неефективния и 
скъп начин на отопление. Ако това в действителност е така стои въпросът смятате ли, че 
цената на дизеловото гориво ще спадне, а с това ще се намали и сумата за дофинансиране. 
По вероятно е обратното, за това предлагаме да се преустрои начинът за отопляване, да се 
изчисли нужната сума за това. Същата да бъде намалена от бюджета на двете заведения и 
прехвърлена в параграф 51-00 или 52-00. Под въпрос остава и бюджета на Общинско 
предприятие „Обществено хранене”, имайки в предвид факта, че са загубили търга за 
изхранването на учениците в целодневна форма на обучение от СОУ Две могили. Наше 
мнение е, че тези социални придобивки не бива да бъдат загубени за Община Две могили, 
затова крайно необходимо е да бъде актуализиран бюджет 2013 г. 

Във връзка с устна жалба от страна на медицинските сестри обслужващи училищата и 
детските градини на територията на община Две могили, относно ниските и неактуализирани 
от години възнаграждения, считаме, че трябва да се направи корекция в т. 8, като: 1. дейност 
здравеопазване бъде отделна от Детски ясли; 2. брутните трудови възнаграждения бъдат 
увеличени със 100 лева месечно – от 355 на 455 лева. Исканията на медицинските сестри са 
напълно основателни и ние изцяло ги подкрепяме. Не е нормално квалифициран и натоварен 
с изключителни отговорности труд да бъде оценен по – ниско от заетите по програми 
работници, които получават 380 лева. И понеже сме в условия на тежка финансова и 
икономическа криза и е ясно, че бюджет 2013 г. трябва да бъде ефективен и ефикасен, 
разходите оптимално ограничени, предлагаме по таблицата към т. 8 да бъде намалена 
числеността на персонала по функция местни дейности с 10 %. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че това което каза колегата Чолаков, че ако не бъде приет бюджета 

на това заседание ще стане едва ли не някаква катастрофа. Това е просто смешно да го 
мислим, защото това не е така. Мотивите ни за това евентуално неприемане на бюджета са че 
за 2012 година приходите от местни дейности са били в размер на 310 026 лева, а за 2013 
година приходите от местни дейности са предвидени да бъдат 419 929 лева. Имаме 
просрочени задължение към държавни дейности в размер на 60 160 лева, а към местни 
дейности – 434 401 лева. Състоянието на общинския дълг наистина е намаляло – 72 000 лева 
по ПУДООС. Ясно се вижда, че приходите не се увеличават и че през 2012 година бюджетът 
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на Общината е изпълнен лошо. Как тогава при това положение ние да приемем сега този 
бюджет. Нека се направи намаление на разходите, за да може да бъде изпълнен бюджетът. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Преди два месеца аз и г-н Симеонов направихме едно питане за обслужващата 

автобусна линия на селата Помен, Могилино, Баниска до град Бяла, което да бъде залегнато 
в бюджет 2013 година. Тогава Кмета каза, че няма такава възможност. Тъй като получих 
писмо от Кмета на Община Бяла, в което се казва че няма спънка това да стане ако Община 
Две могили е съгласна да покрие част от разходите в размер на 20 лева дневно. Нека 
направим сметка за разходите, които ще ни костват за една година и тази сума бъде залегната 
в бюджета. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз лично заявявам, че ако няма пречка тази линия да бъде пусната, нека тя да бъде 

залегната в транспортната схема на Общината и аз поемам ангажимента да осигуря 
средствата. 

5. Радослав Радев – Общински съветник: 
Наистина линията е губеща, но въпреки всичко съдът, болницата и всички останали 

инстетуции се намират в град Бяла. Това население от тези села Помен, Могилино, Бъзовец и 
Чилнов няма допир до тези институции. Шофьорът е от Помен и той каза, че няма никакъв 
проблем линията да бъде пусната. Сумата не е голяма нека тези средства да се застъпят в 
бюджета на Общината. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да поставя въпроса за максималния размер на общинските гаранции. По 

време на заседание на комисията стана въпрос във връзка с реализиране на проекта на НЧ 
„Св.Св.Кирил и Методий” град Две могили, че сумата която трябва да даде Община Две 
могили като гаранция е в размер на 188 000 лева, а тук е записано 100 000 лева. Кметът на 
Общината беше поел ангажимент да провери в СИБАНК има ли друг начин за решаване на 
въпроса. Тъй като не ми е ясно какво се е случило моето предложение е тази сума да бъде 
завишена на 200 000 лева. 

На второ място искам да кажа, че това че бюджетът не се приеме сега наистина не е 
страшно. Това, че Кметът на Общината и Общинските съветници няма да получат 
възнаграждения не означава, че и администрацията и служителите ще останат без 
възнаграждения, така че това са последиците само за нас, но не и за хората, които работят. 
Чух предложения, за които считам, че трябва да се намери начин тези предложения да се 
вмъкнат в параграфите. 

Още веднъж казвам, нека този бюджет бъде преработен и след 2 седмици да бъде 
внесен отново с измененията. 

7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Незнам защо създавате напрежение. Бюджетът мина на обществено обсъждане и в 

него има 30 000 лева заложен резерв. Именно този резерв ще бъде използван и там където е 
необходимо ще се използва. Искам да ви е ясно, че ръководството на общината няма да 
остави нито село Батишница, нито някое друго село непочистено. 

За медицинските сестри – многократно съм казвал и аз лично присъствах на 
заседанието на комисията по „Бюджет и финанси” на което колегите, членове на тази 
комисия, кметовете и зам.-кметове, специалистите които са изготвили бюджета 
коментирахме ситуацията с медицинските сестри, които работят в учебните заведения. 
Мнението на всички бе, че тези хора не си уплътняват на 100 % работното време. Нямам 
нищо против да им бъдат увеличени възнагражденията, но вземайки щатното разписание се 
вижда, че масово от служителите получават около минималната работна заплата. Бюджета 
винаги може да претърпи корекция и ако имаме възможност ще им раздадем допълнителни 
възнаграждения със задна дата, но в момента ръководството на общината няма намерение да 
променя бюджета относно частта за медицинските кадри. 

На въпроса на г-н Георгиев за Читалището в Две могили – от една седмица госпожата 
която беше консултант не си вдига телефона. Ние направихме всичко необходимо и 
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обявяваме другата седмица процедурите за обществени поръчки съответно за избор на 
изпълнител, за надзора, за публичност и прозрачност, така че фирмите в самите обществени 
поръчки ще бъдат заложени без предварителен аванс. Не е необходимо Общината да дава 
гаранции за нещо, което ние можем да направим със самата процедура за избор на 
изпълнител и когато фирмата спечели проекта ще даде гаранции. В договорът е записано, че 
когато бенефициентът е Община тогава общината дава банкова гаранция. В случая 
Общината не е бенефициент по проекта и не поема банкова гаранция. Гаранцията се поема 
от две фирми, които могат да бъдат гаранти, така че вероятно ние ще наложим условие, 
фирмите които спечелят да поемат и гаранцията за изпълнението на проекта. 

8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам само да кажа, че това не е рамка на бюджет, а това е бюджетът за 2013 

година на Общината. Тук има цифрови изражения на изпълнението му. Това че вие няма да 
оставите село Батишница и жителите непочистено, това нещо се изразява в цифри, а не с 
думи. Не ни предлагайте такъв бюджет за село Батишница намален, а да не говорим, че има и 
неразплатени разходи от миналата година. Не можах да разбера за проекта Читалището 
Общината каква роля играе? Бенефициент ли е Община Две могили по проекта? Говорите за 
провеждане на търгове, обществени поръчки и т.н. Кой ще ги проведе? 

9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Общината не е бенефициент по проекта на Читалището. Фирмата консултант ще си 

проведе обществените поръчки. Ние ще проведем търговете, но фирмата консултант ще бъде 
инициатор за това. Ние не можем да проведем нищо, защото не сме страна по проекта. В 
договорите е записано ако бенефициента е Община, Общината не е бенефициент. Ние сме 
собственици само на сградата, която с ваше решение сме я предоставили за ползване за 7 
години. 

10. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Нека бъдат предоставени договорите на Читалището, за да се разгледат от комисиите 

и да се прецени дали има възможност от гаранция или не. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 
1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с § 40 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., 
чл. 28, ал. 1 и чл. 11, ал. 9, чл. 12, ал. 1  от Закона за общинските бюджети във връзка с 
чл. 11 от Закона за общинския дълг, Постановление на Министерския съвет № 1 от 
2013 г., Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на 
бюджета на общината и Докладна записка с вх. № 42 от 07.02.2013 г. с 8 (осем) гласа 
„За”, 1 (един) глас „Против” и 8 (осем) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 331 

 

1. Не приема Бюджета на Община Две могили за 2013 година. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 39/07.02.2013 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за периода 
22.06.2012 г. до 31.01.2013 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”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
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разгледа на свое заседание представения ни отчет за дейността на обществения посредник 
при Община Две могили. Отчетът се внася съгласно разпоредбите на чл. 28 от Правилник № 
5 на Общинския съвет. В работата на общественият посредник се очертават 3 основни 
направления, а именно: съдействие на гражданите по индивидуални писмени, устни и по 
електронен път подадени жалби, сигнали, препоръки, констатации и предложения; 
съдействие за развитие и утвърждаване на гражданското общество и повишаване правната 
култура на гражданите; взаимодействие с институциите и обратна връзка в управленския 
процес на Община Две могили. За показаният период на отчета са постъпили 35 писмени и 
устни жалби, като 11 от тях са подадени писмено, 5 по електронен път, 3 по пощата и 3 са 
подадени лично, 24 са устните жалби. Разпределени по проблеми общо жалбите се свързват с 
трудовите права и заетост – 4, битови спорове – 2, социално подпомагане – 5, ползване на 
личен асистент – 3, незаконна обработка на чужда земя – 3, липса на контейнери за 
сметосъбиране и повредени контейнери – 4, освобождаване от такса смет – 6, повреди на 
домакински уреди поради внезапно спиране на ток – 5, липса на информация за проведен 
търг – 1 и снабдяване с дърва на социално слаби – 3. От това се вижда какъв е голям 
периметъра от въпроси, с които се занимава общественият посредник, за които са взеди 
адекватни действия. Становището на комисията е представеният отчет да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 39 от 07.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 332 

 

1. Приема за сведение Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 22.06.2012 г. до 31.01.2013 г. 

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили 
за периода 22.06.2012 г. до 31.01.2013 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 43/07.02.2013 г., относно: 

Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински съвет 
Две могили. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка, относно 

изплатените командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския 
съвет. От докладната записка се вижда, че за периода от 01.07.2012 г до 31.12.2012 година на 
Кмета на Общината са изплатени командировъчни пари в размер на 210 лева, а на 
Председателя на Общинския съвет – в размер на 20 лева. Становището на комисията е 
предложеният ни проект за решение да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС 
№ 72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г. последно изм. бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 
3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет Две 
могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 
Докладна записка с вх. № 43 от 07.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 333   

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2012 г до 
31.12.2012 година на Кмета на Общината – Николай Христов Христов в размер на 210.00 
(двеста и десет) лева, както следва: 

- РКО № 1185/19.07.2012 г.       40.00 лева 
- РКО № 1186/20.07.2012 г       10.00 лева 
- РКО № 1277/07.08.2012 г       20.00 лева 
- РКО № 1448/12.09.2012 г       20.00 лева 
- РКО № 1529/28.09.2012 г.       10.00 лева 
- РКО № 1586/08.10.2012 г       20.00 лева 
- РКО № 1649/24.10.2012 г       40.00 лева 
- РКО № 1764/19.11.2012 г       10.00 лева 
- РКО № 1776/20.11.2012 г       20.00 лева 
- РКО № 1948/28.12.2012 г       20.00 лева 
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2012 г до 

31.12.2012 година на Председателя на общински съвет – Христина Димитрова Ефтимова в 
размер на 20 лв. / двадесет  лева ./ както следва: 

- РКО № 1637/22.10.2012 г.       20.00 лева 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 45/08.02.2013 г., относно: 

Изменение на Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

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

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

Във връзка с изпълнение на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация е постъпила докладна записка, относно изменението на наше Решение № 300 
по Протокол № 19 от 21.12.2012 г. 

Становището на комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция” е следното: като т. 1 да се запише „Отменя, считано от 01.03.2013 г. 
Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. на Общински съвет Две могили” и след това 
като т. 2 да добие вида: „Приема, считано от 01.03.2013 г. График за 2013 година за 
провеждане на редовните заседания на Общински съвет и краен срок за представяне на 
докладните записки без месеците януари и февруари, както следва ....” и да се изпишат 
датите. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Тъй като вносител на тази докладна записка съм аз, искам да кажа, че си оттеглям 

предложението и съм съгласна решението да бъде прието във вида, в който предложи 
комисията. 

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 във връзка с чл. 
56, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 45 от 08.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 334 

  



 

 17 

1. Отменя , считано от 01.03.2013 г. Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. 
на Общински съвет Две могили 

2. Приема, считано от 01.03.2013 г. График за 2013 година за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет и краен срок за представяне на докладните записки 
без месеците януари и февруари, както следва 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 15.03.2013 г. 04.03.2013 г. 22.03.2013 г. 11.03.2013 г. 
2. 19.04.2013 г. 08.04.2013 г. 26.04.2013 г. 15.04.2013 г. 
3. 31.05.2013 г. 17.05.2013 г. - -. 
4. 21.06.2013 г. 10.06.2013 г. 28.06.2013 г. 17.06.2013 г. 
5. 19.07.2013 г. 08.07.2013 г. 26.07.2013 г. 15.07.2013 г. 
6. 16.08.2013 г. 05.08.2013 г. 23.08.2013 г. 12.08.2013 г. 
7. 27.09.2013 г. 16.09.2013 г. - - 
8. 18.10.2013 г. 07.10.2013 г. 25.10.2013 г. 14.10.2013 г. 
9. 22.11.2013 г. 11.11.2013 г. 29.11.2013 г. 18.11.2013 г. 
10. 20.12.2013 г. 09.12.2013 г. 27.12.2013 г. 16.12.2013 г. 

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 55/13.02.2013 г., относно: 

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците регион Борово (Бяла, 
област Русе) във връзка с изпълнението на сключен Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № DIR-5112122-С010“14.12.2012. 

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

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

Тъй като има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
С010“14.12.2012 предстоят провеждането на редица обществени поръчки. Всяка една от 
Общините от Регионално Сдружение за извършване на обществено полезна дейност 
определя свои представители за провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 
Такива трябва да си избере и Община Две могили. Становището на комисията е да приемем 
предложеният ни проект за решение във вида, в който ни е представен. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник:  
Предлагам в проекта за решение да се направят следните изменения: 
1. Точка 2 от решението да добие вида: „Общински съвет Две могили определя за 

свой представител в състава на комисии за провеждане на процедурите за обществени 
поръчки, свързани с изпълнението на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ DIR-5112122-С010/14.12.2012 „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” г-жа Соня Петрова Неделчева – Нечева – 
Общински съветник.” 

2. По всички останали точки от първата до последната където е записано „Определя 
Николай Христов или надлежно упълномощено от него лице ...” да отпаднат навсякъде 
думите „... или надлежно упълномощено от него лице ...”. Да остане само „Определя за свой 
представител Николай Христов Христов ...”. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. Ще 
гласяваме предложенията по реда на постъпването им. 

Който е съгласен с предложението, както е по докладната записка, а именно: т. 2 да 
има следния текст „Възлага на Кмета на Община Две могили да определи за свой 
представител в състава на комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки, 
свързани с изпълнението на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
5112122-С010/14.12.2012 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Борово (Бяла, област Русе).” лице включено в списъка на експерти по чл. 19 ал. 2 т. 8 
от Закона за общественипоръчки, които възложителите могат да използват като външни 
екперти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 6 (шест) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Боян Симеонов, а именно: 
т. 2 да добие вида: „Общински съвет Две могили определя за свой представител в състава на 
комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки, свързани с изпълнението на 
сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 
област Русе)” г-жа Соня Петрова Неделчева – Нечева – Общински съветник”, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 1 (един) „Негласувал” (Соня 

Неделчева – Нечева), предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението, както е по докладната записка, а именно: По 
всички останали точки от първата до последната да бъде записано „Определя Николай 
Христов или надлежно упълномощено от него лице ...”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 9 (девет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинският съветник Боян Симеонов, а именно: 
По всички останали точки от първата до последната да бъде записано само „Определя за 
свой представител Николай Христов Христов ...”, като отпаднат думите „... или надлежно 
упълномощено от него лице...”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

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

Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 15 и 27, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 60 и чл. 64 ал. 4 от Закона за 
управление на отпадъците и във връзка с чл.8, ал. 8.10. , т. 8.10.1 и т. 8. 10. 2 и т. 8.10.3 и 
т. 8.10.4 и т. 8.10.5 и т. 8.10.6. и т. 8.10.7 и чл. 9, ал. 1 от сключеното Споразумение за 
Партньорство от 24.08.2011 г. и Докладна записка с вх. № 55 от 13.02.2013 г. с 11 
(единадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, 
прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 335   

1. Определя за свой представител Николай Христов Христов да участва във всички 
мероприятия, свързани с изпълнението и управлението на ПРОЕКТ „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе).” във 
връзка с изпълнението на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ  № DIR-
5112122-С010/14.12.2012. 

2. Общински съвет Две могили определя г-жа Соня Петрова Неделчева – Нечева – 
Общински съветник за представител на Община Две могили в състава на комисии за 
провеждане на процедурите за обществени поръчки, свързани с изпълнението на сключения 
договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)”. 

3. Определя Николай Христов Христов да оказва съдействие на Водещият партньор – 
община Бяла, при изпълнението на задълженията, произтичащи от сключения Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012. 

4. Определя Николай Христов Христов да подпомага Водещият партньор – община 
Бяла при извършването на документални проверки и проверки на място на Изпълнителите по 
договори за обществени поръчки. 

5. Определя Николай Христов Христов да подпомага Водещият партньор – община 
Бяла при подготовка на искания за средства, справки и доклади за напредък, като му 
предоставя необходимите документи и информация. 

6. Определя Николай Христов Христов да докладва на Водещия партньор във връзка 
със съмнения за нередности и измами, в съответствие с изискванията на сключения договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012. 

7. Определя Николай Христов Христов да предоставя на водещия партньор при 
поискване информация и документи във връзка с извършването на проверки на място на 
водещия партньор от страна на Междинното звено на оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.”, Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 
Сертифициращия орган и други проверяващи институции и при извършването на одити от 
страна на национални и европейски одитиращи органи. 

8. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите правни и 
фактически действия при подготовката на проекти за бюджети 2013, 2014 и 2015 да бъде 
включен собствения финансов принос и в кое бюджетно перо ще се включат тези разходи за 
изпълнение на сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
С010/14.12.2012. 

9. Възлага на Кмета на Община Две могили като го упълномощава да предприеме 
необходините действия по предвидената възможност по Закона за управение на отпадъците. 

10. Възлага и Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме всички 
необходимите правни и фактически действия свързани с настоящето решение, верифициране 
и изпълнение на сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
С010/14.12.2012 и сключеното СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО с община Бяла в 
качеството и на водещ партньор и общините Ценово, Борово, Полски Тръмбеш, Опака и 
създаденото от тях регионално сдружение за управление на отпадъците- Янтра-Лом 2008”. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/23.01.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране на система 
за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на 
Общинския план за регионално развитие на Община Две могили. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Община Две могили има спечелен проект „Партньорство за просперитет” в 
изпълнение на договор подписан на 06.03.2012 г. със срок на изпълнение 12 месеца на обща 
стойност 250 868 лева. Като част от реализирането на този проект включва изготвяне на 
общинска наредба, в която се уреждат условията и редът за изграждане и функциониранe на 
система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното 
осигуряване на общинския план за развитие.  

Тази наредба е разработена като структура на базата на приета Наредба на 
Министерски съвет № 364 през 2004 година, която е била в сила до м. Август 2008 година. 
Използвани са съответните текстове от нея, като в самата наредба са приети и последващи 
изменения от 2008 година от новия Закон за регионално развитие. Аз считам, а и 
становището на комисията е тази наредба да бъде приета, като бъдат направени леки 
промени, а именно: в чл. 3, ал. 1от наредбата е записано Кметът на Общината какви са му 
правомощията в тази част. Аз предлагам вместо текста, който е записан в наредбата да бъдат 
отразени точките на чл. 23 от Закона за регионалното развитие, тъй като на 26.11.2012 
година има направено изменение и смятам, че би трябвало и ние да направим 
актуализацията. Същото се отнася и по отношение на правомощията на Общинския съвет в 
ал. 2 на същия чл. 3, където вместо тези тук посочени т. 1 и т. 2 да бъдат заменени с текста на 
чл. 24 от Закона за регионалното развитие. 

Другото предложение, което имаме е по отношение на преходните и заключителни 
разпоредби – в нашата нормативна уредба сме приели един начин на изписването им и 
считам, че няма никакъв проблем и тази наредба да бъде оформена по начина, по който са 
всички наши наредби до този момент. В този смисъл, считам също така, че и самият формат 
на наредбата ако е възможно да бъде променен по ночина, по който са и другите наши 
наредби. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Христов, съгласен ли сте с предложенията, които направи г-н Георгиев за 

изменения в предложеният ни проект на наредба? 
2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз нямам нищо против това което каза г-н Георгиев, но самата наредба е разработена 

от екипа, който проведе и обученията на общинската администрация по проекта и аз мисля, 
че така има вероятност да влезем в противоречие, тъй като ако изискванията са на самата 
програма и наредбата трябва да изглежда в този вид. Г-н Георгиев говори за преходни и 
заключителни разпоредби, но тук са записани само допълнителни и заключителни 
разпоредби, преходни няма в наредбата. Да не би да направим грешка от юридическа гледна 
точка. 

3. Димитър Димитров – Зам.-кмет на Общината: 
Аз съм ръководител на този проект и тази наредба се предлага за приемане на 

основание Дейност 6 от проекта, която предвижда изготвяне на общинска наредба, в която се 
уреждат условията и редът за изграждане и функциониранe на система за наблюдение и 
оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на общинския план за 
развитие. Като индикатор за изпълнение на дейността в проектното предложение е заложено 
приемането на един нормативен акт от Общински съвет. Нека наредбата се приеме така, 
както е предложена за приемане. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Става въпрос за това, че от 26.11.2012 година е прието изменение на Закона за 

регионалното развитие и това изменение не е отразено в наредбата. 
5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с г-н Георгиев. След като има изменение в закона не виждам да има 

някакъв проблем това изменение да бъде отразено в наредбата. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана глава 

по глава. 
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Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Система за управление на Общинския план за 
развитие, като чл. 3, ал. 1 и ал. 2 да бъдат записани текстовете на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 
регионалното развитие, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Система за наблюдение на Общинския план за 
развитие, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Система за оценка на Общинския план за 
развитие, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Граждански контрол на Общинския план за развитие, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава шеста – Система за информационно осигуряване на 
Общинския план за развитие, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава седма – Информация и публичност на Общинския план за 
развитие, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, ал. 6 от Закона за 
администрацията и Докладна записка с вх. № 29 от 23.01.2013 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 336 

  

1. Приема Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране на 
система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното 
осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили. 

Приложение: Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране на 
система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното 
осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 49/11.02.2013 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 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” 
разгледа информацията, относно спазването на транспортната схема в Община Две могили. 
Становището на комисията е тя да бъде приета, така както е предложена. 

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

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с Решение № 301 от Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна 
записка с вх. № 49 от 11.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 337   

1. Приема Информация за спазването на транспортната схема в Община Две могили 
през 2012 г. 

Приложение: Информация за спазването на транспортната схема в Община  Две 
могили през 2012 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

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 настоящата докладна записка, относно провеждането на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива” в 
землището на село Кацелово, Община Две могили. Имотите, които Общината идса да отдаде 
под наем са включени в договор за наем № 267 от 24.04.2007 г., който изтича през месец 
април 2013 г. и това налага да се сключи нов договор за срок от 6 години, като началната 
цена при порвеждането на търга да бъде 60 лева на декар. Становището на комисията е да 
приемем така предложеният ни проект за решение. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
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Аз не мога да се съглася със сумата, която е предложена като първоначална цена при 
провеждането на търга. В нашата Наредба № 7 ясно е казано, че сумата е 20 лева на декар. 
Незнам сега каква е причината цената да се увеличи на 60 лева. 

Другото, което искам да кажа е че тази докладна трябва да бъде или оттеглена или да 
не се приеме от Общинския съвет, защото това е един доста голям масив от 920 декара в 
землището на село Кацелово и в предвид новите съставени схеми за новия програмен период 
на Европейския съюз ми се иска малко по-подробно да бъдат отразени специфичните 
изисквания на търга, които да бъдат залегнати и в договора. 

След 2012 г. е влязъл в сила Регламент 73 на Европейската общност, в който има 
правила за кръстосано съответствие, които ясно трябва да бъдат упоменати като условия при 
провеждането на търга и съответно записани и в договора, който ще се сключи с наемателя. 

Другото, което е, че в момента в цяла Европа действат едни активни правила за 
ползване на субсидиите за рентните плащания по площите, които стопанисва даден 
стопанин. Те също няма да бъдат залегнати в договора с наемателя и в последствие може да 
се получи – в 2014 година наемателя получава директни права върху общинския имот за 
директни плащания и при прекратяване на договора тези права за периода от 2 години 
Общината няма да може да си ги върне. Това трябва да бъде отразено в договора, тези 
активни права да бъдат върнати на Община Две могили при прекратяване на договора. 

Затова нека помислим малко, по обширно. Съгласна съм, че ще има постъпления от 
въпросния имот, но нека помислим и огледаме нещата по-обстойно и тази докладна записка 
да бъде внесена на следващото заседание отново. Нека се преработи и Наредба № 7, защото 
там не са упоменати специфичните условия за отдаването на земеделските земи под наем, 
които са собственост на Община Две могили. 

2. Мехмед Чолаков – Кмет на Общината: 
Нашата работа е дадем съгласието си да се проведе търг за отдаването на въпросните 

имоти под наем. Първоначалната цена имаме право ние да я определим. Това, че в Наредба 
№ 7 сме определили сумата от 20 лева, предполагам, че това е долната граница, която е била 
преди 4-5 години. За отношенията между наемодател и наемател, който спечели търга, ще се 
сключи договор, в който всички подробности ще бъдат описани. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Цената трябва да има някаква законова обвързаност – или Наредба № 7, която към 

момента не е актуализирана или ви предлагам за начална тръжна цена да бъде средното 
рентно плащане за 2012 година. Нямам нищо напратив и 60 лева да бъде, но на фона на тома, 
което се плаща като рента в Общината не звучи никак добре. Другото, което искам да кажа е 
че това, което казах преди малко трябва да бъде поставено като условие при провеждането на 
търга – това е задължението да се стопанисва имота в добро земеделско и екологично 
състояние, задължението да отговаря на условията за кръстосано съответствие, задължението 
активните права след прекратяване на наемните отношения да бъдат върнати на Общината. 

4. Радаслав Радев – Общински съветник: 
Аз съм на мнение, че имотите трябва да се отдадат под наем, а що се отнася до цената 

– ние в момента виждаме каква е средната цена на рентното плащане в нашата Община – от 
порядъка на 40-45 лева и ще продължи да се покачва. Ние имота го отдаваме за срок от 6 
години и аз напълно подкрепям становището на комисията началната цена да бъде 60 лева за 
декар. 

5. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Имайки в предвид предходните години от 20 лева рентата се вдигна на 45 лева. Този 

имот ще го отдаваме под наем за срок от 6 години и трябва се предвиди ръста на рентата. 
Според мен цената от 60 лева е съвсем нормална, ще има хора, които ще наддават. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Наистина цената от 60 лева в момента ни се вижда висока, но след една година не се 

знае как ще е като цена. Все пак говорим за договор, който ще е за период от 6 години. Би 
следвало в договора да има възможност за актуализиране на цената. 
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След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост н 
Община Две могили, област Русес и Докладна записка с вх. № 50 от 12.02.2013 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 338 

 

1. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг 
с явно наддаване за срок от 6 (шест) години имотите по Актове за частна общинска 
собственост № № 452, 454 и 455/22.08.2005 г., описани в изложението на докладната записка. 

1.1. При базисна годишна наемна цена съгласно чл. 71 ал.2 от Наредба №7 за реда на 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 
Две могили, 20.00 лева за декар, началната цена при порвеждането на търга да бъде 60.00 
(шестдесет) лева на декар. 

 1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от началната 
тръжна цена. 
 1.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 
 2. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 52/13.02.2013 г., относно: Отчет за 

развитието на спорта в Община Две могили през 2012 година и перспективите за развитието 
на футболните клубове в Община Две могили за 2013 г. 

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

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

В отчета, който е даден са посочени постиженията и резултатите, които са постигнати 
във Футболните клубове, които са на територията на Общината, клуба по тенис на маса и 
клуб „Динамо”. Отчетът беше разгледан от комисията и становището ни е той да бъде приет. 
Но искам да изкажа едно несъгласие с едно изречение само – във връзка с бюджета, тук 
пише, че за изпълнението на спортния календар са предвидени средства в бюджета, а 
фактически те не са предвидени. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Искам само да кажа една новина – от клуба за джи джицу вече имаме поканен 

състезател в Националния отбор на България. 
2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Пожелавам му са стане Европейски шампион. Смятам, че е редно за този клуб да 

заложим може и символично сумата от 500 лева в бюджета, като по този начин Община Две 
могили изкаже своята подкрепа, защото тези деца защитават честта и достойнството на град 
Две могили. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
В бюджета има заложени средства по памет казвам, мисля, че са около 5 000 лева. 
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 След приключване на разискванията 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.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. № 52 от 
13.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 339   

1. Приема Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2012 г. и 
перспективите за развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2013 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2012 г. и 
перспективите за развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2013 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 53/13.02.2013 г., относно: 

Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински 
съвет – Две могили. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
На предходно заседание на Общинския съвет взехме едно спонтанно решение за 

отдаването на общинските мери и пасища за 2013 г. в стремежа си да удовлетворим 
исканията на животновъдите и сроковете, които ни бяха поставени. С вземането на това 
решение ние направихме доста грешки и съответно не можахме да удовлетворим напълно 
исканията на животновъдите. Във връзка с това на основание чл. 37 от ЗСПЗЗ си направих 
труда да направя корекции по наше Решение № 297, с което сте се запознали. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Благодарим на колежката Неделчева – Нечева, че се е постарала да направи тези 

изменения. Моето мнение е, че стига да не влизаме в някакви законови противоречия няма 
пречка да приемем решението. Искам да ви обърна внимание, обаче че спрямо предходното 
решение, което е в сила и което е заложено и в бюджета. Тук вие предлагате в т. 1.2.(6) 
наемната цена на декар да бъде 2.50 лева за общо ползване. Но тази цена се определя по 
Заповед на Министъра на земеделието и долната граница е 6.00 лева на декар, ние не можем 
да падаме под тази граница. Другата корекция е където Общината няма никакви задължения 
– в т. 2.3.(7) „Поддържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично 
състояние, отдадени за общо ползване, е за сметка на Община Две могили”. Общината няма 
никакво участие в разпределението на субсидията за декар, която за стопанската 2013/2014 
година е около 30 лева и защо трябва Общината да поеме това задължение да поддържа 
общинските мери и пасища? Предлагам поддържането на общинските мери и пасища в 
добро земеделско и екологично състояние, отдадени за общо ползване да не е за сметка на 
Общината, това да отпадне. Това си е за сметка на наемателя, ползвателя и т.н. Моето 
предложение е решението да се приеме само с тези две корекции. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Искам да ви поясня, относно цената от 2.50 лева за декар – това е цена за общо 

ползване на мерите и пасищата и е такса, а не наем. Заповедта на министъра касае 
индивидуалното отдаване под наем на мерите и пасищата. Таксата е съобразена с чл. 25 от 
ЗСПЗЗ, а индивидуалното отдаване под наем на общинските мери и пасища се извършва по 
реда на чл. 37и от същия закон, т.е. както се отдават под наем за общо ползване държавните 
мери и пасища. 
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3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-жо Неделчева – Нечева, аз съм Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”, а Вие сте Секретар – много добре 
знаете какво означава това лично за Вас и за нас като комисия. Тук явно вие имате личен 
интерес за индивидуалното ползване на мерите и пасищата, не ме предизвиквайте да го 
казвам тук пред всички. Не намалявайте таксата, за да не влезем в други противоречия. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз нямам личен интерес за индивидуалното ползване на мерите и пасищата. А 

индивидуалното ползване на мерите и пасищата е описано по-надолу в решението. Много ви 
моля г-н Чолаков не ми хвърляйте такива обвинения. Първоначалната цена за индивидуално 
ползване, което се отдава на търг е 6 лева за декар. Първо приоритетно се отдава на 
животновъдите, след което в последствие ако остане остатък от тези мери и пасища се дават 
за общо ползване на хора с животни под 10 броя примерно говеда, под 50 броя овце и т.н., 
тези които са на дребни стада. 

5. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Благодарим на г-жа Неделчева – Нечева, че толкова старателно се е запознала с 

нещата, но не мога да разбера защо иска да натресе на Общината отговорността да поддържа 
пасищата? Аз не съм съгласен с предложението в т. 2.3.(7). 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз мисля, че тези пасища са общинска собственост и като такива ние сме длъжни да 

си пазим собствеността. 
7. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Наистина хората, които са за индивидуално ползване, които имат под 10 броя 

животни цената от 2.50 лева за декар, ние не трябва да имаме субективизъм при 
определянето и. Както е за едните, така трябва да бъде и за другите. Аз съм против 
предложението и съм солидарен с ова, което каза г-н Чолаков. Аз миналата седмица събрах 
животновъдите от Сдружение „Поминък”. Г-н Юсеинов присъства на срещата и там хората 
изразиха мнение и желание да помогнат. Всички те притежават трактори, косачки и 
ремаркета аз съм им обещал да им съдействам, така че тези пасища, които те наемат ще си ги 
почистят. Що се отнася до цената – тя се определя със Заповед на Министъра на земеделието 
и храните, в която че размерът на наемната цена за мерите и пасищата на декар е 6 лева.  

8. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Преди да се отпуснат субсидиите се назначава комисия, която проверява в какво 

състояние са пасищата и преценяват на кого да отпуснат субсидия. 
9. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз не можах да разбера какво е становището на комисията. 
10. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Становището на комисията е „За” докладната записка с тези поправки, които казах. 
11. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз съм раздвоен за това решение, защото в крайна сметка не можах да разбера какво е 

становището на комисията. Тези дебати, които се водят тук явно не са се водили на 
заседание на комисията. 

12. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз не мога да си оттегля докладната записка, защото решението е необходимо на 

животновъдите и на индивидуалното ползване и за общото ползване. Сроковете са прекалено 
кратни и няма време сега да си оттеглям докладната и да я внасям отново на следващото 
заседание. 

13. Радослав Радев – Общински съветник: 
Аз мисля, че не е необходимо да се прави такъв дебат тук. В докладната записка има 

много истини, нека сега я върнем и в комисията да се уточнят всички тези неща. 
14. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз казах, че на заседанието на комисията по извинителни причини г-н Радев и г-н 

Андреев не можаха да присъстват и заседанието ни се проведе от трима. В комисията 
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казахме, че сме за приемането на това решение стига да не влезем в някакво противоречие 
със закона. 

15. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В докладната записка няма никакви нормативни нарушения. Предлагам да гласуваме 

докладната. 
16. Нейхан Назиф – Старши експерт „Земеделие и гори” в Общинска 

администрация: 
В т. 1.2.(6), където е записано такса в размер на 2.50 лева на декар – моето мнение е 

такова: в предишния вариант на решението е записана таксата в размер на 6 лева на декар, 
защото това е съгласно Заповед на Министъра на земеделието и храните. Не виждам защо 
трябва да намаляме таксата за общо ползване и за индивидуално ползване цената да бъде 
различна. Защото хората, които са и за общо ползване и за индивидуално ползване, тяхната 
единствена цел е да си получават субсидии, а субсидията е една и съща. Искам само да 
уточня, че за общо ползване говорим за хората, които са в сдружения – в нашата Община 
имаме такива регистрирани сдружения в Две могили, в Бъзовец и в Кацелово. За 
индивидуалното ползване са хора, които са по-едри животновъди, които искат 
самостоятелно да наемат пасища. Третият вариант са хората, които искат само да поддържат 
пасища, но нямат животни. Всички кандидатстват за еднакви субсидии, не виждам защо 
цената трябва да бъде различна. 

За т. 2.3.(7) Поддържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и 
екологично състояние, отдадени за общо ползване, е за сметка на Община Две могили – ако 
го вземем така решението, ще влезем в противоречие с една друга точка от старото решение, 
където казваме, че Общината не гарантира подпомагането на земеделските ползватели. Ако 
се наемем да ги почистваме Общината автоматично става органа който ще гарантира и 
самото почистване. Разбирам, че в ЗСПЗЗ чл. 25, казва че поддържането на мерите и 
пасищата е за сметка на ползвателите и за сметка на Общината, но г-н Кмета изрази 
съгласието си, че ще подпомага дейността по почистването на животновъдите. 

17. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз си оттеглям предложението за таксата от 2.50 лева на декар нека остане цената от 6 

лева. 
 

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

предложения по реда на постъпването им. 
Който е съгласен с предложението на г-жа Соня Неделчева – Нечева, както е записано 

в докладната записка, а именно: т. 2.3.(7) да бъде изменена така: „7. Дава съгласие 
общинските мери и пасища да бъдат отдадени за общо ползване за срок от една година. 
Поддържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние, 
отдадени за общо ползване, е за сметка на Община Две могили.”, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържал се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
При това положение колеги, от т. 7 думите „... за сметка на Община Две могили” 

отпадат. 
След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 
№ 1 от организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 37 и, чл. 37 о и чл. 
37 п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 297 по 
Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински съвет – Две могили и Докладна записка с вх. 
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№ 53 от 13.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 340   

1. Изменя Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 година на Общински съвет 
Две могили, както следва: 

1.1. Точка 2, която добива следния вид: 
„2. Утвърждава списък на парцелите, включени в специализирания слой по чл. 8 от 

Наредба №5/2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по 
схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, за общо 
и индивидуално ползване по населени места за 2013 г. - Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от настоящото решение.” 

2. Създава нова точка, както следва: 
2.1. Точка 3, която има следния текст: 
„3. Задължава Кмета на Община Две могили да изготви списък с данни за 

земеделските стопани и техните сдружения, регистрирани като юридически лица, и 
отглежданите от тях животни.  

3.1. В сдружения на земеделски стопани, регистрирани като юридически лица от едно 
населено място може да участват земеделски стопани-животновъди от съседни населени 
места, в рамките на община Две могили. 

3.2. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място и/или при различни 
начини на ползване (общо или индивидуално), разпределянето на пасищата да се извърши 
чрез постигане на споразумение между страните, изразено в писмена форма. При отсъствие 
на такова, разпределението да се извърши служебно от кмета или кметския наместник на 
населеното място, пропорционално на броя и вида на животните.” 

2.2. Точка 5 се изменя така: 
„5. Определя нормативи за минималната численост на селскостопанските животни 

допускани на паша в общинските мери и пасища както следва: 
5.1. за животни от рода на едър рогат добитък над – минимум 8 дка / за едно животно 
5.2. за овце и кози –  минимум 2 дка за едно животно 
5.3. за еднокопитни животни /коне, магарета, катъри/ - минимум 10 дка за едно 

животно 
2.3. Точка 7, която има следния текст: 
„7. Дава съгласие общинските мери и пасища да бъдат отдадени за общо ползване за 

срок от една година. Поддържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и 
екологично състояние, отдадени за общо ползване, е за сметка на ползвателите.” 

2.4. Точка 8, която има следния текст: 
„8.  Дава съгласие за отдаване под наем или под аренда на общинските мери и пасища 

за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на 
територията на Община Две могили чрез публично оповестен търг.” 

2.5. Точка 9, която има следния текст: 
„9. Ползвателите по т. 8 трябва да отглеждат регистрирани в Системата за 

идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти на Националната 
ветеринарномедицинска служба, както следва: 

9.1. 10 или повече животни от рода на ЕРД; 
9.2. 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце и 

кози майки; 
9.3. 5 или повече еднокопитни.” 
2.6. Точка 10, която има следния текст: 
„10. Определя начална тръжна цена в размер на 6 / шест / лева. 
10.1. В тръжната документация да бъдат включени: 
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10.1.1. нормативната численост на селскостопанските животни, допускани за паша, 
които са база за разпределение на площите според броя и вида на селскостопанските 
животни; 

10.1.2. обстоятелството, че сключването за наем или аренда не гарантира 
подпомагането на земеделските стопани; 

10.1.3. данни към момента на обявяването на търга относно включването на имотите в 
специализирания слой по чл. 8 от Наредба 5/ 2010г. на МЗХ за условията за допустимост за 
подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и 
регионални критерии за постоянни пасища; 

10.1.4. солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 
животновъди, което не е юридическо лице; 

10.1.5. изискването да не се преотдават мерите и пасищата на трети лица; 
10.1.6. минималните изисквания за поддържане на мерите и пасищата в добро 

земеделско и екологично състояние са задължителни и отговорност на наемателя/арендатора 
и тяхното нарушаване е основание за предсрочно прекратяване на договора. 

10.1.7. Договорът за наем или аренда се сключва за 5 /пет/ години, а по искане на 
ползвателя и за по – кратък срок.” 

2.7. Точка 11, която има следния текст: 
„11. Дава съгласие общинските мери и пасища, останали свободни след провеждането 

на търга между участниците по т. 8, да се отдадат чрез публично оповестен търг под наем 
или под аренда за поддържане в добро земеделско и екологично състояние. Договорът за 
наем или аренда се сключва за 5 /пет/ години, а по искане на ползвателя и за по – кратък 
срок.” 

2.8. Точка 12, която има следния текст: 
„12. Договорите за наем или аренда на общинските мери и пасища с ползватели по т. 

8 и т. 11 от настоящото Решение ежегодно се актуализират до 30 ноември.” 
3. Предишна точка става, както следва: 
3.1. Точка 3 става точка 4. 
3.2. Точка 10 става точка 13. 
3.3. Точка 11 става точка 14. 
3.4. Точка 13 става точка 15. 
4.5. точка 14 става точка 16. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 56/13.02.2013 г., относно: 

Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 
година в Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представения Общински план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 
година в Община Две могили. Този план се изготвя на базата на Общинска стратегия за 
развитие на социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за периода 2010-2015 
година разработена от Общинската администрация и приета с наше Решение № 596 по 
Протокол № 45/29.01.2010 година. Ежегодно общинската администрация изготвя Общински 
план за развитие на социалните услуги, които се съгласува с Дирекция „Социално 
подпомагане” и Обществен съвет към Общински съвет, преди приемането му на сесия на 
Общински съвет. Общинският план описва развитието на социални услуги за съответната 
година, предвидените мерки за социално включване, дейности по развитието на 
партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за развитие на човешките 
ресурси, ангажирани в социални дейности в Общината. Становището на комисията е планът 
да бъде приет. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
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 По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 12, и ал 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, 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. № 56 от 13.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 341   

1. Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 година в Община Две могили. 

2. Упълномощава кмета на Община Две могили – Николай Христов Христов да 
предприеме необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 година в Община Две могили 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 57/14.02.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в 
град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата за отпускане 

на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова. В нея тя твърди, че е 
инвалид с 80 % намалена работоспособност, тъй като страда от заболяване на очите. Живее 
сама и се издържа единствено от инвалидната си пенсия, която е в размер на 115 лева. 
Становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 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. № 57 
от 14.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 342   

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8.  

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Азиме Вейселова Галибова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
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Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е заявлението 
да бъде уважено на 100 %. 
 2. Теодор Андреев– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на г-
жа Галибова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 58 от 14.02.2013 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 343   

1. Отпуска на Азиме Вейселова Галибова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Изгрев” № 26 еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова, родена на 13.01.2013 г. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 61/15.02.2013 г., относно: 

Приемане на план за младежта за 2013 година. 
По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложеният ни за 
приемане План за младежта на Община Две могили за 2013 година и излезе със становище 
той да бъде приет със следните допълнения: 

1. Към точка първа от целите – „Насърчаване на икономическтата активност и 
кариерно развитие на младите хора” да се добави нов ред със следния текст: „Да се 
набележат конкретни мерки за разяснителна кампания във връзка с начина и условията за 
кандидатстване на младежи за работа (мотивационно писмо, заявление, интервю, програми 
чрез Бюрото по труда и други).” 

2. Към точка трета от целите  - „Насърчаване на здравословен начин на живот” към 
мероприятието „Ден на предизвикателството” да се добави като участник и ОУ ”Христо 
Ботев” село Баниска. 

3. От точка пета в дейностите да отпаднат думите „... по повод” от изречението 
„Кампания за популяризиране на местното самоуправление и местната администрация”, 
което вероятно е техническа грешка. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Може би е техническа грешка, но в таблицата на стр. 2 е пропуснато да се запише 

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

предложения по реда на постъпването им. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Айдън Карамехмедов в таблицата на стр. 2 
да се добави село Острица, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам само да кажа, че при кандидатстването и одобряването на младежите, които 

са по програми от „Бюро по труда” те ги пресяват още там при самото кандидатстване и тези 
неща ги има – мотивационното писмо, заявлението, интервюто и т.н. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Тук не става въпрос само за младежите, които кандидатстват по програми. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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: Към точка 
първа от целите – „Насърчаване на икономическтата активност и кариерно развитие на 
младите хора” да се добави нов ред със следния текст: „Да се набележат конкретни мерки за 
разяснителна кампания във връзка с начина и условията за кандидатстване на младежи за 
работа (мотивационно писмо, заявление, интервю, програми чрез Бюрото по труда и 
други).”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, а именно: Към точка трета 
от целите  - „Насърчаване на здравословен начин на живот” към мероприятието „Ден на 
предизвикателството” да се добави като участник и ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по шестнадесета 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. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 16 от Закона за 
младежта и Докладна записка с вх. № 61 от 15.02.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 344   

1. Приема Общински план за младежта 2013 година. 
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  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 
  Приложение: Общински план за младежта 2013 година. 

 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 01.03.2013 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) 


