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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 
№ 31 

 

Днес, 25 октомври 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и първото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

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

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Мариета Петрова – Секретар на Общината, 
Йордан Борисов – Обществен посредник 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 един общински съветник, който през този месец прибави 
още една година към своя биологичен календар. А това е г-н Айдън Карамехмедов, който 
имаше рожден ден на 12.10.2013 г.  

Колега, от все сърце ти пожелавам да си здрав, да имаш късмет и още дълги години 
да празнуваш с лекота рожденните си дни. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет връчва на г-н Айдън 

Карамехмедов  подаръчен комплект. 
 

Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжна да обявя, че в 
деловодството на Общинския съвет има постъпили две питания от Общинските съветници 
г-жа Невена Георгиева и г-н Пламен Лашев, на които Кметът на Общината е отговорил 
писмено. 

 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание е раздаден на 

всеки. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Боян Симеонов – Общински съветник: 
Г-жо Председател, искам да направя едно предложение, а именно: т. 1, под която е 

предвидено да разгледаме Докладна записка от Николай Христов с вх. № 355/24.09.2013 
г., относно: Промяна статута на част от имот публична общинска собственост да бъде 
разгледана под т. 11, а т. 11 да стане съответно т. 1. Мотивите ми за това предложение са, 
че в комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
имаме още неща за доизясняване по докладната записка и решихме да направим още едно 
заседание по време на почивката на настоящото редовно заседание. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 
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Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Боян Симеонов, а 
именно: в дневния ред на настоящото редовно заседание т. 1 да стане т. 11, а т. 11 да стане 
съответно т. 1, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 376/11.10.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острица за 
периода от 2011 – 2013 година и проблемите, които среща при изпълнение на 
задълженията си. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 366/10.10.2013 г., относно: 
Отмяна на Решение № 479 и определяне на представител на Община Две могили в 
Асоциацията по ВиК – Русе. 

Докладва: Боян Симеонов – Член 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. № 367/10.10.2013 г., относно: 
Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за 
опазване на околната среда (ОПООС). 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 368/11.10.2013 г., относно: 
Изменение на Приложение 7.1. от т. 7 на Решение № 347, взето на заседание на 
Общинския съвет с Протокол № 24/22.03.2013 г., относно педагогическите кадри от 
общината, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи 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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 369/11.10.2013 г., относно: 
Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период 2013-2014 г. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 370/11.10.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и 
село Пепелина за периода от 01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 
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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. № 371/11.10.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 372/11.10.2013 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти 
по различните оперативни програми. 

Докладва: Татяна Василева – 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. № 374/11.10.2013 г., относно: 
Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 375/11.10.2013 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община Две 
могили 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 355/24.09.2013 г., относно: 
Промяна статута на част от имот публична общинска собственост. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 377/14.10.2013 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2013 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 378/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Христова Трифонова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Сияна Светославова Борисова. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/14.10.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева, живееща в село 
Острица за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 380/14.10.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир, живееща в село 
Батишница. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
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          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 381/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Петрова, живееща в град 
Две могили. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/14.10.2013 г., относно: 
Изменение и допълнение на Решение № 408 взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 26 от 31.05.2013 г. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/14.10.2013 г., относно: 
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2014 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”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 388/18.10.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, живееща в 
село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23 

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

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

Първа точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 376/11.10.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острица за 
периода от 2011 – 2013 година и проблемите, които среща при изпълнение на 
задълженията си. 

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” 
разгледа на свое заседание представената ни информация за дейността на Кметския 
наместник на село Острица. В селото живеят 280 души, като има и 5 семейства англичани. 
Село Острица не разполага със собствен бюджет и изцяло зависи от Община Две могили, 
като до сега за нищо не са отказани средства. Извършват се всички видове услуги по 
гражданско състояние, като събирането на местните данъци и такси се извършва на каса. 

Събираемостта на МДТ за 2012 година е 75 %, а към 30.09.2013 година – 63 %. 
Селото се обслужва от два хранителни магазина, които редовно са заредени със стока от 
първа необходимост. Открит е и магазин за строителни материали от английско 
семейство. 

Водоснабдяването и ел. захранването са на ниво. Уличното осветление е добре 
поддържано. Сметосъбирането и сметоизвозването в селото се извършва от 58 контейнери 
тип „Бобър”, които се обслужват по график, който се спазва.  

Снегопочистването е на ниво – обслужва се от Стефан Илиев, който е арендатор в 
селото.  

В селото има постоянно полицейско присъствие, което се обслужва от мл. 
Полицейски инспектор Иван Иванов, който има приемни дни два пъти в седмицата. 
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Проблемите в селото са свързани с това, че селото не разполага с шаси, което 
създава спънки при почистването му. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Лена Добрева – Кметски наместник на село Острица: 
Всичко съм описала в информацията си и няма какво да добавя, освен това че в 

момента разполагам само с един работник назначен на 4 часа, а идва есенно – зимния 
период и трябва постоянно да се чисти, да се палят печки и т.н. Молбата ми към Вас е ако 
може да се разкрие още една бройка като хигиенист или общ работник към селото на 8 
часов работен ден. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 376 от 11.10.2013 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 480 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Острица за периода от 2011 – 2013 година и проблемите, които среща 
при изпълнение на задълженията си. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Острица за периода от 2011 – 2013 година и проблемите, които среща при 
изпълнение на задълженията си. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 366/10.10.2013 г., относно: 

Отмяна на Решение № 479 и определяне на представител на Община Две могили в 
Асоциацията по ВиК – Русе. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Постъпила е докладна записка във връзка с промяна на датата на Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК в град Русе. На предходното наше заседание приехме решение за 
определяне на представител в Асоциацията по ВиК- Русе. С постъпили писма с вх. № 4816 
от 02.10.2013 г. и № 4901 от 07.10.2013 г. от Областен управител на Област Русе, Община 
Две могили е уведомена за промяна датата на насроченото заседание на Общото събрание 
от 01.10.2013 г. на 31.10.2013 година от 10.30 часа при нов Дневен ред. След като 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание докладната записка излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Теодор Андреев – Общински съветник: 
В т. 3.2. от решението е посочено, че Общински съвет дава съгласие за съгласуване 

на бизнес-плана за периода 2014-2018 г. на ВиК град Русе. Искам да попитам този бизнес-
план и след това посоченият в т. 3.3. регионален план представени ли са за сведение в 
Общината или в деловодството на Общинския съвет, нека Кметът да ни разясни за какво 
става въпрос преди да го гласуваме. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Лично при нас в деловодството на Общинския съвет няма представени такива. 
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3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
При нас също не са представени въпросните бизнес-план и рагионален план по 

ВиК. Заедно с г-жа Ефтимова и г-жа Любенова присъствахме на срещата проведена в град 
Велико Търново по ВиК на северния централен район, където стана ясно, че такъв план 
ще ни бъде предоставен. За момента е необходимо да се приеме това решение, след което 
всичко, което е необходимо ще ни бъде предоставено. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 198е, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 366 от 10.10.2013 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 481 

 

1. Отменя Решение № 479 по Протокол № 30 от 27.09.2013 г. на Общински съвет – 
Две могили.  

2. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.10 2013 г. от 10.30 
часа в град Русе, определя Кремена Любенова – зам.-кмет на Община Две могили да го 
представлява. 

3. Съгласува следната позиция на Община Две могили по въпросите от дневния 
ред: 

3.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по 
стопанисването, поддържането и експлоатацията  на придобитите от Община Русе 
дълготрайните материални активи изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 
„Интегриран воден проект – град Русе”, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  

3.2. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода 2014-2018 г. на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  

3.3. Дава съгласие за приемане на Регионалния генерален план за водоснабдяването 
и канализацията на обособената територия на В и К ООД –Русе.  

3.4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 367/10.10.2013 г., относно: 

Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за 
опазване на околната среда (ОПООС). 

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

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

дейности” разгледа обстойно на свое заседание докладната записка, относно 
Актуалициране и допълване на раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за 
опазване на околната среда (ОПООС). При разглеждането и взехме под внимание и 
становището от РИОСВ – град Русе, относно съгласуване на така представения раздел 
„Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната среда, като предлага 
същия да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет. При разработването на раздел 
„Лечебни растения” към ОПООС са спазени и разпоредбите на Закона за лечебните 
растения. Докладната записка и разделът към нея са разработени много добре и комисията 
излезе със становище те да бъдат приети. Искам само да направя една лека забележка, че в 
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официалния сайт на Община Две могили е публикувана Програмата за опазване на 
околната среда за 2004-2010 година. Моля, ако няма нова такава, то тя да бъде изготвена и 
представена за приемане от Общинския съвет. Поради това предлагам да допълним 
проекта на решение с нова т. 2 със следния текст: „Задължава Кмета на Общината да 
предостави на Общински съвет – Две могили Актуализирана Общинска програма за 
опазване на околната среда”. 

 

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

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Неделчева - 
Нечева, а именно: в проекта на решение да се добеви нова т. 2 с текста: „Задължава Кмета 
на Общината да предостави на Общински съвет – Две могили Актуализирана Общинска 
програма за опазване на околната среда”, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 10 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинскиа съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда, чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения и 
Докладна записка с вх. № 367 от 10.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 482 

 

1. Приема актуализиран и допълнен раздел „Лечебни растения” към Общинската 
програма за опазване на околната среда /ОПООС/. 
 2. Задължава Кмета на Общината да предостави на Общински съвет – Две могили 
Актуализирана Общинска програма за опазване на околната среда 

Приложение: Актуализиран и допълнен раздел „Лечебни растения” към 
Общинската програма за опазване на околната среда /ОПООС/. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 368/11.10.2013 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. от т. 7 на Решение № 347, взето на заседание на 
Общинския съвет с Протокол № 24/22.03.2013 г., относно педагогическите кадри от 
общината, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи 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”: 

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 предложената ни 
докладна записка и я приема. Предложените ни промени в състава на педагогическия 
персонал за учебната 2013-2014 година, са както следва: 

1. Еленка Динова Динова - старши учител по биология и химия, да бъде заменена в 
списъка на пътуващите педагогически специалисти за 2013 г. с Мартин Олмеров 
Методиев на длъжност учител по биология и химия, пътуващ по маршрут гр. Русе- гр. Две 
могили и обратно. 
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2. Николинка Върбанова Маринова - старши учител по БЕЛ, да бъде заменена в 
списъка на пътуващите педагогически специалисти за 2013 г. с Ирена Николаева 
Йосифова на длъжност учител по БЕЛ, пътуваща по маршрут гр. Русе- гр. Две могили и 
обратно. 

3. В списъка на пътуващите педагогически специалисти за 2013 г. да бъдат 
включени следните лица: 

3.1. Бисерка Ангелова Цвяткова- старши възпитател прогимназиален етап, 
пътуваща по маршрут гр. Русе- гр. Две могили и обратно; 

3.2. Ширин Хасанова Халилова- Адямова- старши възпитател начален етап, 
пътуваща по маршрута гр. Русе- гр. Две могили и обратно. 

4. От списъка на пътуващите педагогическите специалисти да отпадне Снежанка 
Рашева Трифонова- детска учителка-подготв.група в ЦДГ „Първи юни”. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По четвърта 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, чл. 4, ал. 1 и чл. 3,ал. 1, т. 3 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 368 
от 11.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 483 

 

1. Изменя Приложение 7.1. „Списък на педагогическите специалисти в общината, 
които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2013 г.” към т. 7 от 
Решение № 347, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 24/22.03.2013 г.  

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

Приложение: Списък на педагогическите кадри от общината, които имат право на 
заплащане на част от транспортните разходи за 2013 г. 
    

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 369/11.10.2013 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период 2013-2014 г. 

По нея докладва:  
1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно готовността за 
почистване на общинската пътна мрежа на Община Две могили за зимния период 2013-
2014 г. и излезе със становище тя да бъде приета. В информацията подробно са описани 
всички фирми които ще почистват общинската пътна мрежа по населени места. 
Определени са и местата за временно настаняване и указване на помощ на бедстващи хора 
и временно пребиваване на МПС. В таблица подробно е описано количеството на 
инертните материали за опесъчаване по населени места. Аз искам само да попитам Кмета 
на Общината количеството на тези инертни материали достатъчно ли ще бъде за 
почистването на пътната мрежа града и селата? 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Доставени са първите инертни материали за опесъчаване и те са разпределени по 

населените места. От път-инженеринг чакаме доставка на сол и от понеделник идната 
седмица ще започнем да доставяме допълнително количество пясък по населените места. 
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Имаме сключени договори с почистващите фирми за почистване на пътната мрежа, като 
миналата седмица ги събрахме всички и доизяснихме нещата. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам Кмета на Общината какъв е вида на превозните средства, 

които ще почистват пътната мрежа. Как се извършва този подбор на превозните средства, 
има ли някакви изисквания към това колко трябва да е широко греблото, кой прави тази 
преценка, ако въпросното превозно средство не може да извърши почистването и е с по-
малко гребло, по-малка мощност и т.н.? 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Машините, които ще обслужват Общината са големи машини със стандартно 

гребло. Всички фирми са с машини, които са големи и тежки. За почистването на малките 
улици сме се обърнали към фирми, които имат и малки машини. 

4. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Моят въпрос е когато сте определяли този щаб за почистването на пътната мрежа 

някой коментирал ли е каква е ширината на греблата? Как определихте фирмите, които ще 
почистват? 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Фирмите, които са определени за почистването на пътната мрежа са същите фирми, 

които са почиствали минали години. 
След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 369 от 11.10.2013 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 484 

  

1. Приема за сведение Информацията за готовността за почистване на 
общинската пътна мрежа на Община Две могили за зимния период 2013-2014 година. 

Приложение: Информация за готовността за почистване на общинската 
пътна мрежа на Община Две могили за зимния период 2013-2014 година. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 370/11.10.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и 
село Пепелина за периода от 01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената ни информация на Кметския наместник на 
селата Широково и Пепелина. От нея е видно, че нещата в селото са много добри, 
Кметският наместник работи, за да осигури спокойствието на гражданите, тъй като 
населението и в двете села е предимно застаряващо. Водоснабдяването и ел. захранването 
на селата са на сравнително добро ниво. Водопроводната мрежа и на двете села е много 
стара и тръбите често се пукат, но бързо се отреагира. Сметосъбирането и 
сметоизвозването също са на добро ниво, като графикът за събиране на контейнерите се 
спазва редовно. Уличното осветление е добре поддържано. Медицинското обслужване на 
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гражданите е на добро ниво. В село Пепелина няма постоянен магазин за хранителни 
стоки, но три пъти в седмицата частна фирма снабдява жителите с хляб и хранителни 
продукти от първа необходимост. В село Широково има Чителище, към което е създадена 
група за автентичен фолклор, която редовно участва в мероприятията провеждани в 
селото и в общината. Проблемите, които е посочил Кметският наместник на селата са: 

1. Да се отремонтире пътят към новата махала в село Пепелина, който води и за 
пещерата „Орлова чука”. 

2. Да се поставят указателни табели за пещерата по пътя Две могили – Пепелина на 
отбивката. 

3. Пред църковния храм в село Широково има един пустеещ терен, който може да 
бъде превърнат в детска площадка. 

Аз искам да попитам Кметския наместник на село Широково колко деца са 
постоянно живеещи в селото и защо се иска да се направи тази детска площадка? 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Радко Радков – Кметски наместник на село Пепелина и село Широково: 
В селото постоянно живеещи деца няма, но лятото от градовете идват около 20 

деца. Дори и да не се направи детска площадка, бих искал това място да се облагороди и 
там може да се направи не само детска, но и спортна площадка за деца и възрастни. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
В информацията е посочено, че стават чести водопроводни аварии. Когато 

служителите на ВиК минат след това да си закърпят разкопаните дупки, много често село 
Пепелина го изпускат. Искам да ви обърна внимание, нека и в село Пепелина се закърпят 
дупките, нека всеки кмет в населените места да си направи един подробен анализ на 
разкопаните дупки, които са направени във връзка с водопроводните аварии и когато 
започнат да се правят дупките, да няма села, които са изпуснати. 

3. Радко Радков – Кметски наместник на село Пепелина и село Широково: 
Отговорникът и за село Широково и за село Пепелина е един и същ и аз ще му 

заостря вниманието. 
4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Боян Симеонов е прав, аз лично ще проведа кореспонденция с ВиК град Русе, 

наистина пътят, който води към църквата трябва да се отремонтира. 
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 370 от 11.10.2013 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 485 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. 
и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2012 г. до 01.11.2013 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 371/11.10.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе. 
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По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложената ни Наредба за изменение и допълнение на 
нашата Наредба № 3. Направените предложения за изменение и допълнение на наредбата 
се групират в три основни групи, а именно: променени са наименованията на някои 
органи и институции, които контролират спазването на разпоредбите на наредбата; 
отменени са някои разпоредби, които се препокриват с други текстове от други наши 
наредби и третата основна група е, че има някои изменения на текстове в наредбата. 
Становището на комисията е Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 
поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 
територията на община Две могили, област Русе за бъде приета. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, съгласно чл. 93, ал. 3 Общинският съвет обсъжда и приема, съобразно 

предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст по текст или параграф по 
параграф. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 

гласува с вдигане на ръка 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 9 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 10 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 11 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 12 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

 

Който е съгласен с предложението в параграф 13 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 14 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 15 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
По седма 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 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 
371 от 11.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 486   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.11.2013 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане 
и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията 
на Община Две могили, област Русе. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 372/11.10.2013 г., относно: 

Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти 
по различните оперативни програми. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от участието на 
Община Две могили в проекти по различните оперативни програми и я приема. Аз само 
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ще кажа, че от представената информация е видно, че към настоящия момент Община Две 
могили работи по проекти към Оперативна програма „Административен капацитет”, 
„Център за развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, „Програма за развитие на селските райони”и Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 

Приключени са следните проекти: 
1. Проект „Учим докато работим” по ОП „Административен капацитет”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 
ресурси”. Стойността на проекта е 191 182.23 лв. Партньор по проекта е Агенция по 
заетостта на регион Лигурия (Италия).  

2. Проект „Активни граждани в контекста на Европейската общност” по програма 
„Коменски” – „Регионални партньорства”, с Договор за финансова подкрепа № LLP-2011-
COM-RP-04. В този проект участва Община Две могили, с местни партньори- ЦДГ 
„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили, ЦДГ „Първи юни” с. Баниска и Училищно 
настоятелство. 

3. Проект „Партньорство за просперитет”. 
Новите проекти, по които се работи и са от настоящия мандат са: 
1. Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по ОП 

„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос ІІ 
„Управление на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 76 117.34 лв. 

2. Проект „Закупуване на оборудване за противопожарни депа в гр. Две могили, с. 
Баниска, с. Кацелово, община Две могили” по ПРСР, мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на стойност 17 163.57 лв. 

Проектите, по които се работи в момента, но са спечелени от предходния мандат 
са: 

1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. 
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските 
райони”. Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 
26.07.2011 г., като стойността на проекта е 1 871 116 лв.  

2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE  1005-І-5 
/Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от 
ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могили-
Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен 
водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област 
Русе” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
„Програма за развитие на селските райони” на стойност 5 245 208 лв. 

3. „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика. 

4. Проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на услугата „Личен 
асистент” финансиран от Агенция „Социално подпомагане” към Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, като Община Две могили е партньор. Бюджета на 
проекта е 403 906.64 лв.  

5. Проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили” по 
Договор BG051PO001-5.1.04-0025-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси, като общата стойност на проекта е 156 700.06 лв. 

6. Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за 
регион Борово, Бяла (област Русе)” по Договор за БФП №DIR-5112122-С010/14.12.2012 г., 
финансиран по приоритетна ос 2 от ОПОС 2007-2013 г.", съфинансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

На заседанието на комисията имаше едно предложение, на официалния сайт на 
Община Две могили да бъдат изнесени кои са изпълнителите на СМР по мярка 321 и 322. 
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В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Представената ни информация може да се разгледа в два аспекта: 
Първо – през 2013 година се работи основно по двата проекта по мярка 321 и 322. 

Имаме два завършени проекта - „Учим докато работим” и „Партньорство за просперитет”. 
Новите ни проекти са „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили”, 
„Закупуване на оборудване за противопожарни депа в гр. Две могили, с. Баниска, с. 
Кацелово, община Две могили” и „Подкрепа за достоен живот”. За гозината може би това 
е добър резултат. 

Второ – какво е развитието на Общината. Как е било преди, как е и сега. Моето 
наблюдение е че Общината в момента е в застой. За тези две години от мандата какво е 
направено – едно нищо. Проектът „Звено за социални услуги в домашна среда”, който е на 
стойност 156 хил. лева, в предходния мандат парите по този проект бяха 250 хил. лева. Да, 
сега това ни се полага, това ни се дава, но ние не сме направили никакви усилия за това. 
Аз искам да знам за следващите две години какво ще се случи в Общината? Кои проекти 
са приоритет за Вас, г-н Кмете? Според мен това са проекти свързани с пещерата „Орлова 
чука”, младежкия дом, статута на всички читалища от Общината, църкви, футболен клуб и 
т.н. Кои са вашите приоритети, по които ще работите Вие в следващите две години? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Георгиев, кажете ми Вие какви проекти реализирахте в предходния мандат, на 

каква стойност? По проектите по мярка 321 и 322 се работи в момента, работихме и по 
водния цикъл. Не всичко зависи от нас, каквото се иска от нас ние го правим. Виждам, че 
имате амбициите да се кандидатирате за кмет, но пак Ви казвам – където имаме 
възможност да кандидатстваме ще го направим. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-н Кмете, стана Ви навик на въпрос да отговаряте с въпрос. Какво направихме ние 

през предходния мандат – направихме втората част от училището, подпорната стена на 
църквата в село Батишница, стената в село Кацелово. Ние ви оставихме проекти на обща 
стойност 9 милн. лева. През този мандат можеше да стартира проекта за младежкия дом, 
който е за 6 милн. лева. Не се оправдавайте, а кажете какво ще се случи. А за това дали ще 
се кандидатирам за кмет – всички греждани, които отговарят на условията могат да го 
направят. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В момента Община Две могили работи основно по проекти, които са свързани с 

т.нар. „меки мерки”. Това което е направил предходния мандат – да, положил е основите 
на проекти, по които да работи настоящото ръководство на общината. Ние трябва да 
работим, за да положим основите на този, който дойде след нас да има на какво да стъпи. 
Приемаме различни програми, изнесени са данни за пещерата, но как ще се развива 
туризма в Общината? Ние искаме да видим каква е вашата насока. 

5. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Да, съгласна съм с това, което каза г-жа Неделчева – Нечева – това, по което 

работим ще бъде заложено и за тези, които след време седнат на нашите места тук. Тук 
ние работим за Общината и където е имало възможност сме го правили. Програмния 
период приключи за съжаление. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Явно не можем да се разберем. Г-н Кмете, ние не знаем какво искате да направите в 

тази Община за този мандат. От две години ние чакаме Вашата програма за управление. 
Какви са вашите амбиции, искаме да знаем какво искате да се случи в Две могили, какво е 
Вашето желание. 

7. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Тези проекти, които са спечелени през настоящия мандат са т.нар. меки мерки, но 

какво ще разберат гражданите и земеделските производители, животновъдите от тях. Това 
е един вид бъзнес за Общината, администрацията да ходи по обучения. Разберете г-н 
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кмете, икономика с икономии не се прави. Ние искаме да знаем какво Вие възнамерявате 
да правите. Трябва да се заложите няколко основни неща, които да направите във Вашето 
управление. Какво се получава – ние сме колективен орган, който взема решения, а когато 
зададем въпрос не ни се отговаря. 

8. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Искам да кажа, че това, което каза г-н Лашев за земеделските производители и 

животновъдите няма как да стане, защото Общината не може да да кандидатства по 
различни програми от тяхно име. Ако можете г-н Лашев, Вие им помогнете.  

9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
На предходната сесия на Общинския съвет вие приехте Плана за развитие на 

Общината за 2014-2020 година. Там са описани какви са моите амбиции за Общината и в 
краткосрочен и в дългосрочен план. 

10. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-н Христов, този план Вие чели ли сте го? Там са заложени неща, които ще се 

случат 2017-2020 година. 
11. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Предлагам да допълним проекта на решение с нова т. 2 със следния текст: 

„Задължава Кмета на Община Две могили да представи на Общински съвет Програма за 
управление на Общината до края на мандата си, на заседанието предвидено за м. ноември 
2013 г.” 

 

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

предложение. 
Който е съгласен с предложението, а именно: решението да се допълни нова т. 2 с 

текста: „Задължава Кмета на Община Две могили да представи на Общински съвет 
Програма за управление на Общината до края на мандата си, на заседанието предвидено 
за м. ноември 2013 г.”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 372 от 11.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 487 

  

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми.  
 2. Задължава Кмета на Община Две могили да представи на Общински съвет 
Програма за управление на Общината до края на мандата си, на заседанието предвидено 
за м. ноември 2013 г. 

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
проекти по различните оперативни програми.  

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 374/11.10.2013 г., относно: 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 
По нея докладва:  
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1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание информацията, относно състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили и я приема, като прави следното 
предложение: в решението да се добави нова т. 2 с текста: „Задължава кмета на Общината 
да извърши необходимите действия за установяване на необработваемите земеделски 
земи, собственост на Община Две могили, които да бъдат включени в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти Общинска собственост.” Взехме това решение, 
защото от общо 2028.27 дка земеделски земи придобити по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ с 
начин на трайно ползване „Нива”, „Друга посевна площ” и „Полска култура”, едва 335 дка 
на практика са годни за обработка. Останалите 1 693 дка са трайно необработвани и силно 
захрастели. Тези земи могат да се отдадат под наем или да се продадат и по този начин да 
влязат приходи в Общината. 

Общинският горски фонд, собственост на община Две могили е 707,9 ха. Като цяло 
Общината разполага с много гори, които трябва да се поддържат, да се правят санитарни 
сечи, тъй като има много болести, които са по дърветата и не се ли изсекат навреме след 
това тези дървета няма да стават за нищо. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В таблицата за земеделската земя собственост на Общината е посочено, че Община 

Две моги разполага с общо 13 хил. дка зами, които не се знаят къде са, обработваеми ли са 
или не, кой ги стопанисва и т.н. Ако това може да се разбере, то в Общината могат да 
влязат много приходи. 

 

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

предложение. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в решението да се 
добави нова т. 2 с текста: „Задължава кмета на Общината да извърши необходимите 
действия за установяване на необработваемите земеделски земи, собственост на Община 
Две могили, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с 
имоти Общинска собственост.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 374 от 11.10.2013 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 488 

  

1. Приема Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в 
Община Две могили. 

2. Задължава кмета на Общината да извърши необходимите действия за 
установяване на необработваемите земеделски земи, собственост на Община Две могили, 
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които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти Общинска 
собственост. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 375/11.10.2013 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Батишница, Община Две 
могили. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности” : 
Община Две могили е собственик на имоти с начин на трайно ползване “изоставена 

нива”  по картата на възстановената собственост на земеделската земя в с. Батишница, 
община Две могили, стопанисвана по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделската земя. Към момента тези земи не се обработват. В интерес на 
общината е същите да се отдадат под аренда. Отдаването под аренда ще се осъществи чрез 
публичен търг с явно наддаване. Становището на комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности” е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

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

докладна записка и предлага началната арендна цена за първите две години на всички 
имоти да бъде 20 лева за декар. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам ние отказваме ли се от разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от нашата 

Наредба 7. Съгласно нея 50 % от средствата се превеждат по сметка на съответното 
кметство. Това трябва да се реши, затова предлагам решението да се допълни с нова т. 3 
със следния текст: „50 % от получените средствата да се преведат по сметката на 
Кметство село Батишница, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно 
значение.”  

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

предложения. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 

именно: началната арендна цена за първите две години на всички имоти да бъде 20 лева за 
декар, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев, а 
именно: решението да се допълни с нова т. 3 с текста: „50 % от получените средствата да 
се преведат по сметката на Кметство село Батишница, което да ги използва за изпълнение 
на дейности от местно значение.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
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 



 

 19

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. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 4, 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 аренда и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост н Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 375 от 11.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 489 

 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в раздел I (римско едно) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за стопанските 2013/2014 
година, приета с Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013г. на Общински съвет Две 
могили, 11 броя  имоти с начин на трайно ползване “ изоставена нива” в землището на 
с.Батишница, община Две могили, област Русе, описани в Приложение № 1 към 
настоящата докладна записка. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под аренда след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 14 (четиринадесет) години 11 броя имоти – частна  
общинска собственост, с начин на трайно ползване “ изоставена нива” в землището на с. 
Батишница, община Две могили, област Русе, съгласно Приложение №1 

2.1. При базисна годишна рентна цена 20 (двадесет) лева на декар за първите две 
стопански години, което е 50% от пълния размер на рентна цена на декар.  
 2.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 10 % (десет процента) от 
началната цена. 
 2.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 3. 50 % от получените средствата да се преведат по сметката на Кметство село 
Батишница, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

4. 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. № 355/24.09.2013 г., относно: 

Промяна статута на част от имот публична общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на две свои заседания въпросната докладна записка, относно промяната на статут 
на част от имот от публична в частна общинска собственост. В докладната записка се 
цитира искане за закупуване на имота, но въпросния имот се намира около паметник на 
културата. Когато разглеждахме докладната записка, взехме решение комисията да отиде 
на място, да огледа за каква част от имот става въпрос и излезе с решение да не приеме 
така предложената промяна на статута, като предлага на Кмета на Общината да изготви 
нов ПУП, като от старото предложение отпадне половината имот или около 72 кв.м. При 
изготвянето на новия ПУП да се има предвид конкретно предложение, с което имотът ще 
граничи на две улици. Нека се изчисти имотът така, че да могат да се задоволят 
интересите, както на жителите на селото, така и на гражданина, който желае да закупи 
имота. Днес, по време на почивката, комисията разбрахме, че има и допълнително 
развитие по този въпрос – в селото тече подписка, срещу закупуването на този имот. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
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1. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Първоначално искането на г-н Ферзов беше за право на преминаване през 

въпросния имот и от 60 кв.м. изведнъж площа стана 150 кв.м. Как може това място да се 
продаде без провеждане на търг? Цялото население на село Батишница изразява 
категорично несъгласие да бъде продаден този имот. Аз като Кмет на село Батишница ще 
защитавам интересите на гражданите и съм за запазване цялостта на имота. Нека 
докладната записка бъде оттеглена. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
На първо място – не е коректно това предложение за изработване на ПУП да се 

заплаща от г-н Ферзов. Това си е работа на Общината и тя трябва да си изработи ПУП и да 
си заплати разходите.  

На второ място предлагам наистина докладната записка да бъде разгледана на 
следващото заседание на Общинския съвет. Нека се проведе общо събрание с населението 
в селото, да присъстват и Общинските съветници и тогава да се реши какво ще се прави. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Съгласен съм с предложението на г-н Георгиев, нека сега докладната записка да 

бъде или оттеглена или да не я приемаме. 
4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Този въпрос го коментираме вече много дълго време. В началото на годината 

проведохме среща с жителите на село Батишница, нека въпросът се реши най-правилно и 
за двете страни. Каквото трябва да го направим ще го направим, ще проведем отново 
общо събрание с населението на Батишница идната седмица и щом сега настроенията са 
докладната записка да не се приема, то тогава аз си я оттеглям. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 341/14.10.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси” : 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

относно промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на 
плана за капиталовите разходи за 2013 г. Промените извършват в приходната и разходната 
част. Увеличават се неданъчните приходи с 15 296 лева, увеличава се предоставения 
трансфер от бюджета към извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ - 8 812 лева, 
намалява се вноската към Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе 
Закона за управление на отпадъците със 17 800 лева. Разходната част се променя с 
увеличаване на средствата за текущия ремонт в Детска ясла Две могили със 7 030 лева, 
изготвени са и инвестиционни проекти за спешни аварийно-възстановителни работи на 
улиците „Чипровци” и „Христо Ботев” Две могили за 13 272 лева, за ремонта на които са 
подадени документи в пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет. Тези два обекта са включени и в списъка за 
капиталовите разходи. Извършен е анализ на разходната част на бюджета, в следствие на 
което се налага разместване по дейности и параграфи. Становището на комисията е 
докладната записка да бъде приета. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз имам само един въпрос към г-жа росица Димитрова – в Приложение 1 , на 

страница 4 са се увеличили разходите по „Други дейности по културата” с 6 700 лева. 
Това увеличение с какво е свързано, с изминалия празник на града ли? И в „Други 
дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – разходи за външни услуги 
имаме увеличение на разходите с 28 243 лева, глоби и неустойки увеличение има с 2 054 
лева. С какво са свързани тези разходи? 

2. Росица Димитрова – Ст. експерт „Бюджет” в Община Две могили: 
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Разходите по „Други дейности по културата” са свързани с изминалия празник на 
града, имаме неразплатени разходи, които трябва да се покрият. В „Други дейности по 
селско и горско стопанство, лов и риболов” също имаме едно неразплатено задължение от 
2011 година – това е за почистване на пасицата. Тези разходи са направени и трябваше да 
бъдат покрити от някъде. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В „Други дейности по културата” тези 6 700 лева от бюджета на ОДК ли са взети, 

защото имам такава информация, че ОДК са платили тази сума за изминалия празник на 
града? 

4. Росица Димитрова – Ст. експерт „Бюджет” в Община Две могили: 
Ако имаше взети срества от ОДК, то това щеше да бъде отразено и средствата за 

ОДК щяха да бъдат намалени. Сумата е взета от постъпили неданъчни приходи, не от 
бюджета на ОДК. 

По дванадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 64, 
ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 377 от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 490 

  

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.10.2013 г. в приходната и 
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2013 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.10.2013 г. 
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
31.10.2013 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 378/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Христова Трифонова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Сияна Светославова Борисова. 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Силвия Христова Трифонова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на 
детето не е жител на нашата Община. Становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено на 50 %. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Трифонова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
По тринадесета 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 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 378 
от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 491  

1. Отпуска на Силвия Христова Трифонова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Мизия” № 16 еднократна финансова помощ в размер 
на 125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Сияна Светославова Борисова, 
родена на 05.09.2013 г., тъй като бащата на детето – Светослав Иванов Борисов е с 
постоянен и настоящ адрес в град Русе. 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева, живееща в село 
Острица за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Яна Ценкова Минчева. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни с изключение на това, че детето е с баща 
неизвестен. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Минчева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на100 лева. 

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. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 379 
от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 492   

1. Отпуска на Яна Ценкова Минчева, живееща в село Острица, община Две могили, 
област Русе, на улица „Васил Левски” № 9 еднократна финансова помощ в размер на 100 
(сто) лева, за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова, родена на 24.09.2013 г., 
тъй като бащата на детето е неизвестен. 
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2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 380/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир, живееща в село 
Батишница. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – 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 на Бейхан Басриева Тахир. В 
него тя ни уведомява, че на 09.09.2013 г. е станала баба на четиризнаци. Принудила се е да 
напусне работа, за да може да помага на дъщеря си в отглеждането на децата. Съпругът и 
също е безработен. Нуждаят се от средства, за да подготвят нормални условия за 
отглеждането на децата. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 
 2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Тахир и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 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. 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 и Докладна записка с 
вх. № 380 от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 493   

1. Отпуска на Бейхан Басриева Тахир, живееща в село Батишница, на улица 
„Пролет” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представят такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 381/14.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Петрова, живееща в град 
Две могили. 

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение на Иванка Петкова 
Петрова. В нея тя твърди, че на 26.09.2013 г. е починал съпругът и Марин Стефанов 
Петров, за чието погребение се е наложило да вземе пари назаем, тъй като не е 
разполагала със средства. Г-жа Петрова е инвалид с 80 % нетрудоспособност – има 
счупване на гръбначния стълб с увреждане на гръбначния мозък. Поради това заболяване 
се налага всеки месец да си закупува лекарства на стойност 40 лева и санитарни 
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консумативи на стойност 16 лева. Няма никакви странични доходи и има притеснения, че 
няма да може да възстанови взетите назаем пари. Становището на комисията е молбата на 
г-жа Петрова да бъде уважена. 

2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-

жа Петрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
погребение в размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 381 от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 494   

1. Отпуска на Иванка Петкова Петрова, живееща в град Две могили, на улица 
„Сакар планина” № 25 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представят такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/14.10.2013 г., относно: 

Изменение и допълнение на Решение № 408 взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 26 от 31.05.2013 г. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, относно изменение и допълнение на 
Решение № 408 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 26 от 
31.05.2013 г. С това наше Решение № 408 ние сме дали съгласие за промяна на начина на 
трайно ползване за 2 700 дка от „пасище, мера” с площ от 43.992 дка в „друга 
селскостопанска територия”. Освен това сме дали съгласие да бъде изработен проект за 
изменение на кадастралната карта на град Две могили въз основа на делба на ПИ 
20184.43.119. В изпълнение на нашето решение фирма „БулМап” ООД - град Русе е 
извършила последващи GPS измервания и е извършила изменение на кадастралната карта. 
В следствие на това се е оказало, че обособеният имот, за който ние сме дали съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване от ”пасище, мера” в „друга селскостопанска 
територия” е с площ от 3 316 дка., а не 2 700 дка. Това налага да изменим приетото от нас 
решение. След като комисията разгледа докладната записка излезе със становище тя да 
бъде приета. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
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По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а от Закона за устройство на 
територията, чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Правилник № 1 за организация и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 
от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 45и от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение 
№ 408 по Протокол № 26/31.05.2013 г. на Общински съвет Две могили и Докладна 
записка с вх. № 384 от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 495   

1. Изменя т. 1 от Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет по 
Протокол № 26/31.05.2013 г. и тя добива следния вид:  

1.1. „Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 3.316 дка (три 
декара триста и шестнадесет квадратни метра) от „пасище, мера”, целия с площ от 43.992 
дка (четиридесет и три декара, деветстотин деветдесет и два квадратни метра), 
представляваща имот с идентификатор 20184.43.119 (двадесет хиляди сто осемдесет и 
четири, точка, четиридесет и три, точка, сто и деветнадесет) при граници и съседи: имот с 
идентификатор 20184.43.139, имот с идентификатор 20184.43.121, имот с идентификатор 
20184.43.117, имот с идентификатор 20184.1.2758, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 1497/30.03.2009 г. в „друга селскостопанска територия”. 

2. Създава нова т. 2 в Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет по 
Протокол № 26/31.05.2013 г., която гласи: 

2.1. „Дава съгласие, след изпълнение на решението по т. 1, за промяна статута от 
“публична” в “частна” общинска собственост за 3.316 дка (три декара триста и 
шестнадесет квадратни метра) от „пасище, мера”, целия с площ от 43.992 дка (четиридесет 
и три декара, деветстотин деветдесет и два квадратни метра), представляваща имот с 
идентификатор 20184.43.119 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, четиридесет 
и три, точка, сто и деветнадесет) при граници и съседи: имот с идентификатор 
20184.43.139, имот с идентификатор 20184.43.121, имот с идентификатор 20184.43.117, 
имот с идентификатор 20184.1.2758, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
1497/30.03.2009 г. в „друга селскостопанска територия”. 

2.2. Точки 2 и 3 от Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет Две 
могили по Протокол № 26/31.05.2013 г. стават т. 3 и т. 4. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет да се 
представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/14.10.2013 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2014 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 докладната записка, 
относно приемането на Културен календар на Община Две могили за 2014 година. 
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Становището на комисията е предложеният ни Културен календар да бъде приет със 
следните изменения: 

1. Да бъде включено отбелязването на Йордановден и в село Баниска, като сумата 
за село Острига и село Баниска бъде по 200 лева или общо 400 лева. 

2. Да бъде отбелязан Денят на самодееца и в град Две могили. 
3. За международния ден на ромите да бъдат поканени за участие в град Две 

могили и ромските самодейни и училищни групи от общината. 
4. За отбелязването на 184 годишнина от рождението на Филип Тотю да се намали 

предвидената сума от 500 на 100 лева. 
5. За отбелязването на Великден сумата от 2 000 лева да бъде намалена на 200 лева. 
6. За празниците на местния бит и култура да бъдат отпуснати по 200 лева на всяко 

селище от общината. 
7. За отбелязването на Георгьовден сумата от 2 000 лева да бъде намалена на 200 

лева. 
8. На село Широково за традиционната хумористична родова среща „Вечер на 

заврения зет” да се осигурят 100 лева. 
9. За коледните тържества за всяко селище в общината, без град Две могили, да 

бъде утвърдена сумата от 1 500 лева или по 150 лева на село. 
10. За коледния концерт в град Две могили да бъде утвърдена сумата от 7 000 лева. 
11. За Новогодишното тържество в град Две могили да бъдат отпуснати 1 500 лева. 
В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията, нека се направят измененията и да се 

приемат. 
След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 385 от 14.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 496   

1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2014 г.  
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общински съвет – Две могили. 
Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2014 г.  
  

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 388/18.10.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, живееща в 
село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23 

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

молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова. В 
нея тя твърди, че е майка на Елина Цветанова Цветанова, на която през 2004 година и е 
поставена диагноза ембрионален рабдомиосарком – злокачествено образование. 
Започнали са лечение в град София, за което се наложило ежемесечно да ходят до там за 
по 5-6 дни. През 2010 година детето получава рецидив, поради което се наложило да 
потърсят лечение в чужбина. През м. септември т.г. се връщат от Германия. Всички тези 
събития не дават възможност на Галина да започне работа, като в същото това време 
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правят огромни разходи за лечението на детето. Финансовото положение на семейството е 
под минимума. Становището на комисията е молбата на г-жа Цветанова да бъде уважена. 
 2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Цветанова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 388 от 18.10.2013 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 497   

1. Отпуска на Галина Иванова Цветанова, живееща в село Баниска, на улица 
„Александър Стамболийски” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 
лева, които да използва за лечението на детето Елина Цветанова Цветанова. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

20. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, в деловодството на Общинския съвет има постъпили две питания от 

Общинските съветници Невена Димитрова Георгиева и Пламен Петков Лашев, на които 
Кметът на Общината е отговорил писмено.  

Питането от г-жа Георгиева е с вх. № 382 от 14.10.2013 г.  
Давам думата на г-жа Георгиева да развие питането си. 
1. Невена Георгиева – Общински съветник:  
 

Г-жа Георгиева чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Невена Георгиева – Общински съветник:  
По отношение на т. 3 от питането си, аз знам, че съгласно чл. 120 от Закона за 

задълженията и договорите давността не се прилага служебно, но въпросът ми тук е дали 
тези действия, които ние предприемаме са достатъчни? 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Питането от г-н Лашев е с вх. № 391 от 21.10.2013 г.  
Давам думата на г-н Лашев да развие питането си. 
1. Пламен Лашев – Общински съветник:  
 

Г-н Лашев чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
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Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Аз не съм доволен от отговора на г-н Христов. На първите три въпроса не прочетох 

конкретен отговор. Каква е ролята на Кмета в случая – не може само Общински съвет да 
взема решения и да следи каква е дейността на ТД „Черни Лом 2008”. По т. 1 от моето 
питане ще кажа, че ние знаем, че има на склад нови контейнери, които не се пускат в 
експлоатация. По т. 2 също не получих отговор, по т. 3 – има ли някакви предписания и 
актове от РИСВ – Русе за състоянието на общинското сметище, също не получих отговор. 
По т. 6 – какво мислите за решението на правителството през 2015 година ТБО да се 
определя според количеството изхвърлени отпадъци – тук също не получих конкретен 
отговор. 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 30.10.2013 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) 
 
 
 


