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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 

№ 32 
 

Днес, 29 ноември 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет 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 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Светлозар Милчев Донев. 
 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, 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, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание е раздаден на 

всеки. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Ако не, аз искам да направя едно предложение, а именно: под т. 20 да бъдат 

включени „Изказвания, питания, становища и предложения от граждани”, тъй като в 
деловодството на Общинския съвет има постъпили четири питания от Общинските 
съветници г-н Пламен Лашев, г-жа Татяна Василева, г-жа Соня Неделчева – Нечева и от 
мен – Христина Ефтимова. 

 
 

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. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
под т. 20 да бъдат включени „Изказвания, питания, становища и предложения от 
граждани”, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 410/12.11.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в община Две могили, област Русе. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 411/12.11.2013 г., относно: 

Информация относно работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация Две могили. 

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

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 413/13.11.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 414/14.11.2013 г., относно: 
Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон 
и петанка Две могили” – град Две могили за 2013 г. 

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

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 415/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Свилен Севдонимов Петков, живеещ в 
град Две могили , на улица „Баба Тонка” № 16. 

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

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 416/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов Малъкчиев, живеещ в 
село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

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

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 417/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Илиева Колева, живееща в град 
Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

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

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 418/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Костова Радкова, живееща в град Две 
могили, на улица „Мусала” № 18. 

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

9. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 419/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 420/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Милкова Стоянова, живееща в 
град Две могили, на улица „Алеко Константинов” № 16. 

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

11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 421/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Георгиева Атанасова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Трети Март” № 14. 

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

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 422/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свето Успение 
Богородично” село Кацелово. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 423/15.11.2013 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2013 година. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 424/15.11.2013 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода януари – 
ноември 2013 година. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 425/18.11.2013 г., относно: 

Решение за предоставяне на общински пасища и мери от общинския поземлен фонд, 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 426/18.11.2013 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост и предварително съгласие за промяна предназначението на новообразувания 
имот. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 427/18.11.2013 г., относно: 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили за 2014 
година. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 428/18.11.2013 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
Община Две могили. 
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Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 432/22.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Селвер Ибраимова Османова, живееща в 
село Баниска, на улица „Теменужка” № 1 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар 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. № 410/12.11.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

Предложеният ни проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за 
условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез 
дългосрочен общински дълг в община Две могили, област Русе се налага, тъй като в 
Държавен вестник брой 15 от 15.02.2013г. е обнародван Закона за публичните финанси, 
който влиза в сила от 01.01.2014 г. С него са изменени някои разпоредби от Закона за 
общинкия дълг. Това налага синхронизиране на нормативната уредба, като се направят 
съответните изменения и в Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в Община Две 
могили, област Русе. В тази връзка измененията се правят в чл. 2, чл. 6, чл. 7 и чл. 7а от 
наредбата. 

В § 1 предложението е чл. 2, ал. 2, която до момента гласеше „Годишният размер 
на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 15 % от общата 
сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последен заверен 
годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината”, от 01.01.2014 г. се изменя така: 
„Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може 
да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата 
изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от 
годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината”. 

В § 2 измененията касаят чл. 6 от наредбата, а именно Общественото обсъждане, 
където в т. 7 думите „в сградата на общината” се заличават, в т. 15 след думите: „Когато в 
резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат 
разгледани и оценени други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване 
на проекта и” се добавя думата „/или” и в т. 16 думите: „председателя на комисията по 
„Бюджет и финанси” се заменят с: „председателя на постоянната комисия по „Бюджет и 
финанси” към Общински съвет”. 

В § 3 са отбелязане измененията в чл. 7, които са: в ал. 1, т. 3 думите „краткосрочен 
или/и дългосрочен” се заменят с думите „съгласно Закона за общинския дълг”; в ал. 2 
думите: „чл. 12 от Закона за общинския дълг” се заменят с думите: „чл. 32 от Закона за 
публичните финанси.” 
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В § 4 – чл. 7а, който гласеше: „Кметът на Общината изпраща на Министъра на 
финансите с копие с до Сметната палата решението с което общинския съвет приема 
годишния отчет за състоянието на общинския дълг в 10 – дневен срок от неговото 
приемане заедно с годишния отчет за съсоянието на общинския дълг” се отменя. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложените промени в наредбата и излезе със становище те 
да бъдат приети. 

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. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа 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 
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общинската администрация, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 410 

от 12.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 498 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда 
за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.01.2014 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и 
реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 
общински дълг в Община Две могили, област Русе. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 411/12.11.2013 г., относно: 

Информация относно работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация Две могили. 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 

информация относно работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация Две могили. От информацията е видно, че общата сума на приходите за 
2013 година е 732 022.38 лева, като за 2012 година приходите са били в размер на 727 
974.56 лева. Разликата е в повишаване на патентния данък и намаляване на данъка при 
придобиване на имущества по дарения и възмезден начин. Комисията излезе със 
становище информацията да бъде приета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Соня неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Разликата в събираемостта на данъците за 2012 и 2013 година е отразена, но аз бих 
искала да попитам Кмета на Общината в проценти към момента може ли да ни каже каква 
е събираемостта спрямо миналата година? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В проценти към 30.10.2013 година събираемостта е около 78 %. Миналата година 
лихвите и глобите бяха в отделен параграф, докато тази година те отиват към данъка за 
който са събрани. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Преди няколко месеца говорихме за въвеждане на електронна система по 
населените места за обслужване на гражданите. Искам да попитам Кмета до къде 
стигнахте с въвеждането на тази система? 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В момента тази електронна система е въведена във всички населени места и тук 
при нас може да се получи информация по интернет, като системата дава възможност във 
всеки един момента да се види колко са събраните данъци в различните населени места. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка Решение 

№ 301, взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол № 19 от 

21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 411 от 12.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 499 
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1. Приема за сведение Информация за дейността на отдел „Местни данъци и такси” 
в общинска администрация град Две могили. 

Приложение: Информация за дейността на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация град Две могили. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 413/13.11.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. 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 предложените изменения в наредбата и ги приема. 
Измененията са в чл. 18, ал. 8, а именно: Освобождават се от заплащане на такса „битови 
отпадъци”: 

1. Манастирът „Св. Марина” – село Каран Върбовка и всички регистрирани 
религиозни храмове, които се намират на територията на Община Две могили. 

2. Действащите училища и детски градини, които се намират на територията на 
Община Две могили, а именно: 

– СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили; 
– ПГСС „К.А.Тимирязев”, град Две могили; 
– ОУ „Христо Ботев”, село Баниска; 

– ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили с филиал „Олга Жекова”, село 
Кацелово; 

– ЦДГ „Първи Юни”, село Баниска с филиал „Снежанка”, село Батишница и 
филиал „Детелина”, село Бъзовец. 

 

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. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
По трета 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 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и 
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Докладна записка с вх. № 413 от 12.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 500 
 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в  сила 
от 01.01.2014 година. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 414/14.11.2013 г., относно: 
Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон 
и петанка Две могили” – град Две могили за 2013 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание информацията за 
дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две 
могили” – град Две могили за 2013 г. 

В клуба се води много добра тренировъчна дейност, има 26 състезатели и много 
призови места. Спортният клуб работи и през ваканциите, което е много добре за децата, 
защото са ангажирани и тогава. Единствената ни забележка е че само две или три 
състезателки от няколко години се стимулират, мнението ни е, че трябва да има 
приемственост и да се дава шанс и на другите състезатели от клуба. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Радослав Радев – Общински съветник: 

Аз искам да попитам колко от тези 26 състезатели са от другите населени места? 
2. Даниела Христова – Изпълнителен Директор на „Обединен спортен клуб 

тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две могили”: 

Състезателите, които са при нас са децата от ОДК и от там три деца са от село 
Батишница и едно от Чилнов. От други населени места нямаме деца, тъй като явно децата 
нямат възможност да посещават занятията в ОДК защото пътуват. 

На въпроса защо са едни и същи състезателки – тази година сме на 12 години и 
имаме 4 спечелени стипендии от Ивет Илиева и Мирослава Андронова, които са на 11 
години. Имаме спечелено 1-во място на 11 години, 1-во място на 15 години и 2-ро място 
на 18 години. Клуб № 1 по тенис на маса сме в България. Тази година спечелихме първо 
място на ученическото първенство и догодина ще се състезаваме във Франция. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Ако нещо хубаво се случва в Две могили то е точно този клуб. Общината е 
длъжник на тези деца и ние трябва да помислим с какво можем да им се отблагодарим – 
говорихме преди време да се направи ремонт на сградата на бившето БКС да се настанят 
там децата има много добри условия. След като има толкова много успехи нека направим 
турнир под егидата на Кмета на Общината. За първенството, което ще е във Франция – 
нека Кметът и Директорът на СОУ – град Две могили да се съберат и заедно да закупят 
билетите за децата. Тези деца могат да получат и наградата на Общинския съвет – 
Почетен знак „Филип Тотю”. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 



 

 9

Този клуб е регистриран като „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, 
бадминтон и петанка Две могили”. Има много успехи по тенис на маса, но нека се 
помисли за разширяване на дейността и се обхванат и другите спортове. 

4. Даниела Христова – Изпълнителен Директор на „Обединен спортен клуб 

тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две могили”: 

Да, наистина може да се помисли за разширяване на дейността, защото Две могили 
стана член и на федерацията по бадминтон и петанка. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с В 

изпълнение на Решение № 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с 

вх. № 414 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 501 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на „Обединен спортен клуб 
тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две могили” – град Две могили за 2013 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, 
плуване, бадминтон и петанка Две могили” – град Две могили за 2013 г. 
    

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 415/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Свилен Севдонимов Петков, живеещ в 
град Две могили , на улица „Баба Тонка” № 16. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Свилен Севдонимов Петков, живеещ в 
град Две могили, в която той твърди, че е претърпял операция на единия си долен 
крайник, в следствие на което в момента се нуждае от поставянето на инжекции, тъй като 
не може да се движи и не му е позволено да се движи. За да бъде опериран се е наложило 
да си плати здравните осигуровки, които са в размер на 620 лева, ползването на легло в 
болницата – в размер на 100 лева, самата операция – в размер на 30 лева и гипсиране на 
крака – в размер на 60 лева. Свилен живее на семейни начала с Яница Николаева 
Тодорова, от която има 3 деца. Финансовото положение на семейството е под минимума. 
Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище на г-н Петков да му бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за закупуване на 
необходимите медикаменти. 

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. 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. № 415 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 502 
  

1. Отпуска на Свилен Севдонимов Петков, живеещ в град Две могили, на улица 
„Баба Тонка” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 416/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов Малъкчиев, живеещ в 
село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е молбата на Страхил Асенов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, в 
която той твърди, че съпругата му – Ангелина Стефанова Малъкчиева е починала след 
дълго боледуване на 20.10.2013 г. За погребението са му били необходими средства, с 
които не разполагал, поради което се наложило да вземе пари назаем от познати. Сега 
трябва да ги възстанови. Становището на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности” е молбата да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-н Малъкчиев да му бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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 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. № 416 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 503 
  

1. Отпуска на Страхил Асенов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти 
Септември” № 2А еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 417/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Илиева Колева, живееща в град 
Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата на г-жа Колева и излезе със становище тя да бъде уважена, но в натура. Да не се 
отпускат пари, а дърва. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е на г-жа Колява да и бъдат отпуснати 3 куб. 
дърва от Общинския горски фонд. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с 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. № 417 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 504 
  

1. Отпуска на Иванка Илиева Колева, живееща в град Две могили, на улица 
„Люлин” № 9 еднократна помощ – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 418/14.11.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Костова Радкова, живееща в град Две 
могили, на улица „Мусала” № 18. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Ана Костова Радкова, живееща в град 
Две могили, в която тя твърди, че на 27.10.2013 г. е починала дъщеря и – Силвия Костова 
Радкова след дълго боледуване. Нуждаят се от финансова подкрепа за извършеното 
погребение. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое 
заседание молбата и и излезе със становище тя да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Радкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 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. № 418 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 505 
  

1. Отпуска на Ана Костова Радкова, живееща в град Две могили, на улица 
„Мусала” № 18 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 419/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Постъпила е молбата на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град Две могили, в 

която той твърди, че наскоро е прекарал инфаркт и по тази причина не може да работи. 
Няма кой да се грижи за него, тъй като живее сам. Няма нито дърва, нито въглища за 
зимния период. От Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили не е подпомаган, 
тъй като все още е женен, а реално е във фактическа раздяла от 12 години, но няма 
средства, за да се разведе. Комисията разгледа молбата и излезе със становище тя да бъде 
уважена, но помощта да бъде в натура, за да не се злоупотребява. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Атанасов и излезе със становище да му бъдат отпуснати 3 куб. дърва от Общинския 
горски фонд. 

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 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. № 419 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 506 
  

1. Отпуска на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица „цар 
Освободител” № 39 еднократна помощ – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 420/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Милкова Стоянова, живееща в 
град Две могили, на улица „Алеко Константинов” № 16. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”: 
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Следващата молба е от Йорданка Милкова Стоянова, живееща в град Две могили, в 
която тя твърди, че е болна и не може да се придвижва и да се обслужва сама, има нужда 
от средства за закупуване на лекарства и превръзки на крака ежедневно. Становището на 
комисията е молбата на г-жа Стоянова да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Нашата комисия също разгледа молбата на г-жа Стоянова и излезе със становище 
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 120 лева. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета 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. № 420 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 507 
 

1. Отпуска на Йорданка Милкова Стоянова, живееща в град Две могили, на улица 
„Алеко Константинов” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 120 (сто и 
двадесет) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 421/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Георгиева Атанасова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Трети Март” № 14. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Следващата молба е от Петя Георгиева Атанасова, живееща в село Кацелово, в 

която тя твърди, че съпругът и с който живее на семейни начала от 22 години – Любомир 
Великов Славов е починал скоро. Имат три деца, от които двете са учащи, а едното е 
безработно. Комисията разгледа молбата и излезе със становище тя да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Нашата комисия също разгледа молбата на г-жа Атанасова и излезе със становище 
да и бъде отпусната помощ в натура, а именно 3 куб. дърва. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 421 от 14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 508 
  

1. Отпуска на Петя Георгиева Атанасова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Трети Март” № 14 еднократна помощ – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 422/14.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на църква „Свето Успение 
Богородично” село Кацелово. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е заявление от Църковното настоятелство при църква „Свето Успение 
богородично” в село Кацелово. В него членовете на църковното настоятелство твърдят, че 
през м. юли 2013 година са започнали ремонт на църковния храм, поради пропадане на 
тавана и срутване на вътрешната мазилка. За ремонтно – възстановителните дейности са 
събрали парични средства от спонсори и дарения от местното население, но в процеса на 
работа са се появили много скрити дефекти и се е наложило да направят много 
непредвидени разходи. Към настоящия момент имат необходимост от 1 000 лева, с които 
да бъде завършен ремонтът, но Общинският съвет за съжаление няма как да им отпусне 
такава сума. Становището на комисията е заявлението да бъде удовлетворено в размер 
съгласно Наредба № 10. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
Църковното настоятелство при църква „Свето Успение Богородично” в село Кацелово и 
излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 
лева. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам само да кажа, че Общината е отпуснала 20 торби цимент за ремонта на 

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

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

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

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. № 422 от 

14.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 509 
  

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на 
Църковно настоятелство при църква „Свето Успение богородично” село Кацелово, 
община Две могили за завършване на ремонтните дейности на църквата. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвало отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 423/15.11.2013 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2012 година. 

По нея докладва:  

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

постъпилата докладна записка, относно приемане на информация за дейността на Център 
за настаняване от семеен тип град Две могили за 2013 година и не я приема. Мотивите ни 
за това становище са, че представената информация е за 2012 година, а не за 2013 година 
както би трябвало да бъде. Нека следващият отчет, който ни бъде представен да бъде за 
2013 година и това трябва да стане на следващата сесия. В него би следвало да се 
отбележи колко потребителя има в този център, на каква възраст са, какво им е 
състоянието, имат ли нужда от нещо, с което може Общината да помогне и т.н. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ни ред има направени две предложения – първото 
е по докладната записка, а второто е на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”, за което предлагам да преминем към процедура на гласуване. 

 

Който е съгласен с предложението, както е по докладната записка, а именно: 
Приема Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили 
за 2012 г., моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”, а именно: 1. Не приема Информация за дейността на Център за настаняване от 
семеен тип гр. Две могили за 2012 г. и се добави нова т. 2 със текста: Задължава Кмета на 
Общината за следващото заседание на Общинския съвет, предвидено за м. декември да 
представи Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип гр. Две 
могили за 2012 г. и 2013 година, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
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 

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

дейността на Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация,  и във връзка с Решение № 301 по Протокол № 

19/21.12.2012 година и Докладна записка с вх. № 423 от 15.11.2013 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 510 
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1. Не приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 423/15.11.2013 г., 
относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две 
могили за 2012 година. 

2. Задължава Кмета на Общината за следващото заседание на Общинския съвет, 
предвидено за м. декември да представи Информация за дейността на Център за 
настаняване от семеен тип град Две могили за 2012 и 2013 година. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 424/15.11.2013 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода януари – 
ноември 2013 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представената информация за дейността на Защитеното жилище в село Могилино. 
Информацията е много добре подготвена и становището на комисията е тя да бъде приета. 

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 Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация,  и във връзка с Решение № 301 по Протокол № 

19/21.12.2012 година и Докладна записка с вх. № 424 от 15.11.2013 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 511 
  

1. Приема Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 
периода януари – ноември 2013 година. 

Приложение: Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 
периода януари – ноември 2013 година. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 425/18.11.2013 г., относно: 

Решение за предоставяне на общински пасища и мери от общинския поземлен фонд, 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и има предложения за 
изменение на предложения ни проект на решение, а именно: 

На първо място – явно е допусната фактическа грешка в номерирането на точките, 
затова предлагаме след т. 7 от решението да следва т. 8 и т.н. до края да се оправи реда на 
номериране. 

На второ място – в. т. 4 след края на изречението да се добавят думите „... до 
31.01.2014 г.”. 

На трето място – в т. 4.2. в изречението „При отсъствие на такова, разпределението 
да се извърши служебно от Кмета или Кметския наместник на населеното място...” да се 
добавят думите „... съвместо със специалиста от Общинска служба „Земеделие и гори” 
към общинска администрация...”. 
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На четвърто място – в т. 5 срокът за поддържане в добро земеделско и екологично 
състояние общинските мери и пасища да бъде „... до 5 години...”. 

На пето място – след като се оправи реда на номериране на точките, т. 10.1.1. или 
както е по докладната записка т. 11.1.1. да отпадне. 

На следващо място – т. 11 (т. 13 по докладната записка) да добие вида: „Договорите 
за наем или аренда на общинските мери и пасища с ползватели, сключили договор за 
индивидуално ползване, ежегодно се актуализират до 15 май. Ако след очертаването на 
площите в Системата за идентификация на земеделските парцели, посочените в договора 
площи са различни от очертаните, по искане на наемателя кметът може да сключи 
допълнително споразумение за тяхното уточнение и корекция. Стопаните, кандидатсвали 
по мярка 214 «Агроекологични плащания» от ПРСР имат приоритетно право на 
удължаване договора, до изтичане срока на задълженията, поети с първоначалното 
кандидатстване по мярката”. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените 
предложения от Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и 
други дейности”. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в. т. 4 след края на 
изречението да се добавят думите „... до 31.01.2014 г.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 4.2. в изречението 
„При отсъствие на такова, разпределението да се извърши служебно от Кмета или 
Кметския наместник на населеното място...” да се добавят думите „... съвместо със 
специалиста от Общинска служба „Земеделие и гори” към общинска администрация...”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 5 срокът за 
поддържане в добро земеделско и екологично състояние общинските мери и пасища да 
бъде „... до 5 години...”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: т. 10.1.1. или както е 
по докладната записка т. 11.1.1. да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: т. 11 (т. 13 по 
докладната записка) да добие вида: „Договорите за наем или аренда на общинските мери и 
пасища с ползватели, сключили договор за индивидуално ползване, ежегодно се 
актуализират до 15 май. Ако след очертаването на площите в Системата за идентификация 
на земеделските парцели, посочените в договора площи са различни от очертаните, по 
искане на наемателя кметът може да сключи допълнително споразумение за тяхното 
уточнение и корекция. Стопаните, кандидатсвали по мярка 214 «Агроекологични 
плащания» от ПРСР имат приоритетно право на удължаване договора, до изтичане срока 
на задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по мярката”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37о и чл. 37п от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, 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. 80 във връзка с чл. 81, 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 в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 425 от 18.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 512 
  

1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери за общо и индивидуално 
ползване през 2014 г. на земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, 
отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили. 

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, актуални към 2013 г. - Приложение № 
1, представляващо неразделна част от настоящото решение. 

3. Приема годишен план за паша и правила за ползване и поддържане на 
общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние за 2014 г. 
/Приложения № 2 /. 

4. 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, до 31.01.2014 г.  

4.1. 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. 

4.2. 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 
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наместник на населеното място съвместно съвместо със специалиста от Общинска служба 
„Земеделие и гори” към общинска администрация, пропорционално на броя и вида на 
животните. 

5. След задоволяване на нуждите на животновъдите и/или техни сдружения за 
общо ползване на общинските пасища и мери, съобразно броя на отглежданите от тях 
животни, наличините свободни физически блокове, определени в Приложение № 1 могат 
да се предоставят под наем или аренда за „индивидуално ползване”, съгласно чл. 37п от 
ЗСПЗЗ на отделни животновъди притежаващи регистриран животновъден обект на 
територията на общината или на лица, жители на община Две могили, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок до 5 
(пет) години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за 
по-кратък срок. 

6. Определя нормативи за минимална площ на ползване на общинските мери и 
пасища по категории животни, както следва : 

6.1. за животни от рода на едър рогат добитък над – минимум 8 дка/за едно 
животно. 

6.2. за овце и кози – минимум 2 дка за едно животно. 
6.3. за еднокопитни животни/коне, магарета, катъри - минимум 10 дка за едно 

животно. 
7. Настоящето решението на Общинския съвет е правно основание за „общо 

ползване” на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители. Ползвателите по този критерий подават заявление в Община 
Две могили с приложен списък на членовете и броя на притежаваните от тях животни. 
Същите сключват договор за една година и заплащат такса, съгласно чл. 25, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ в размер на 6 лева/дка (шест лева) от получените директни плащания в 14 дневен 
срок от получаването им. 

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. 

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. 
10. Определя начална тръжна цена в размер на 6 (шест) лева. 
10.1. В тръжната документация да бъдат включени: 
10.1.1. обстоятелството, че сключването за наем или аренда не гарантира 

подпомагането на земеделските стопани; 
10.1.2. 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; 

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

10.1.4. изискването да не се преотдават мерите и пасищата на трети лица; 
10.1.5. 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. 

10.1.6. Договорът за наем или аренда се сключва за 5 (пет) години, а по искане на 
ползвателя и за по – кратък срок.” 
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11. Договорите за наем или аренда на общинските мери и пасища с ползватели, 
сключили договор за индивидуално ползване, ежегодно се актуализират до 15 май. Ако 
след очертаването на площите в Системата за идентификация на земеделските парцели, 
посочените в договора площи са различни от очертаните, по искане на наемателя кметът 
може да сключи допълнително споразумение за тяхното уточнение и корекция. 
Стопаните, кандидатсвали по мярка 214 «Агроекологични плащания» от ПРСР имат 
приоритетно право на удължаване договора, до изтичане срока на задълженията, поети с 
първоначалното кандидатстване по мярката. 

12. Дава съгласие при сключване на договор за не по-малко от 3 /три/ години 
ползвателят да има право да поставя временни ограждения с цел по-доброто стопанисване 
и опазване на пасищата, но при условие, че не блокира достъпа на други стада до местата 
за паша и водопоите или като осигури необходимите прокари за селскостопанските 
животни. 

13. Поставянето на временни навеси и ограждения се извършва по реда съответно 
на чл. 56, ал. 2 и чл. 147, ал. 1. т. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

14. Възлага на кметовете и кметските наместници на Община Две могили, контрола 
по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища и мери от 
страна на ползвателите и задължението при констатирани нарушения своевременно да 
уведомяват кмета на община Две могили. 

15. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: 

1. Списък на парцелите, идентифицирани в Системата за идентификация на 
земеделските парцели за 2013 г. по населени места, идентификатор по БЗС и площ - 
Приложение № 1. 

2. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Две 
могили – Приложение № 2. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 426/18.11.2013 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от публична в частна общинска 
собственост и предварително съгласие за промяна предназначението на новообразувания 
имот. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
 В Община Две могили е постъпило заявление от “ТЕРЕКС И КО” АД – СОФИЯ, 
концесионер по договор влязъл в сила от 11.01.2013 г. за “Предоставяне на концесия за 
добив на подземни богаства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства-
строителни материали-варовици, от находище “Могилино”, в землището на с. Могилино, 
община Две могили, област Русе”, със следните искания: 

� Предварително съгласие за промяна на статута и предназначението на част от имот 
публична общинска собственост с начин на трайно ползване “Пасище мера” в частна 
общинска собственост - за Кариера за добив на строителни материали от находище 
“Могилино” 

� Предварително съгласие, в полза на концесионера “ТЕРЕКС И КО” АД – СОФИЯ, 
да се учреди възмездно вещно право на ползване върху новообразувания общински имот, 
за срока на концесията, на основание Закона за подземните богатства 

� Предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план, включващ 
новообразувания общински имот в границите на бъдещата площадка на Кариера за добив 
на строителни материали от находище “Могилино” съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 
подземните богатства от находище “Могилино”, в землището на с.Могилино, община Две 
могили, област Русе 
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 Засегнатите от концесионната площ и бъдещ проект на специализиран Подробен 
устройствен план общински земи са непродуктивни и изоставени пасища от V-категория. 
До момента от тези земи Община Две могили не е получавала никакъв доход.Исканата 
площ от 59.389 дка представлява незначителна част от общата площ на общинските мери 
в землището на с. Могилино и в никакъв случай няма да наруши нормативите за 
поддържане на резерв от постоянно затревени площи и няма опасност да се предизвика 
недостиг от земи за нуждите на животновъдството. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства и с разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 4 и следващите от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 45и от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване 

на земеделските земи и разпоредбите на Правилника за неговото приложение и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 426 от 18.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 513 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел IІІ (римско три) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с 
Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013 г. на Общински съвет Две могили, 
новобразуван имот с проектен номер 000187 в землището на с. Могилино, община Две 
могили, област Русе, съгласно скица проект № Ф52292/07.11.2013 г. 

2. Дава съгласие от имот № 000164 (сто шестдесет и четири) местността 
“Кавакленде”по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 
на с. Могилино, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 
дка (сто шестдесет и осем декара, девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на 
трайно ползване “Пасище, мера” предмет на Акт за публична общинска собственост № 
1679/2009 г., да се отдели имот № 000187 с площ 59.389 дка (петдесет и девет декара, 
триста осемдесет и девет квадратни метра) съгласно скица проект № Ф52292/07.11.2013 г. 
 3. Дава съгласие, за промяна статута от “публична” в “частна” общинска 
собственост за 59.389 дка (петдесет и девет декара, триста осемдесет и девет квадратни 
метра) от имот № 000164 (сто шестдесет и четири) местността “Кавакленде”по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на с. Могилино, община 
Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 дка (сто шестдесет и осем 
декара, девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Пасище, 
мера” предмет на Акт за публична общинска собственост № 1679/2009 г., съгласно скица 
проект № Ф52292/07.11.2013 г. 

4. Дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 59.389 
дка (петдесет и девет декара, триста осемдесет и девет квадратни метра) от имот № 000164 
(сто шестдесет и четири) в местността “Кавакленде”, по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на с. Могилино, община Две могили, 
област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 дка (сто шестдесет и осем декара, 
девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Пасище, мера” 
предмет на Акт за публична общинска собственост № 1679/2009 г., в “Кариера за добив на 
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строителни материали от находище “Могилино” съгласно скица проект № 
Ф52292/07.11.2013 г. 
 5. Дава предварително съгласие, в полза на концесионера “ТЕРЕКС И КО” АД – 
СОФИЯ, да се учреди възмездно вещно право на ползване върху новообразувания 
общински имот с проектен № 000187, за 35- годишния срок на концесията  
 6. Дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план, 
включващ новообразувания общински имот с проектен № 000187 в границите на 
бъдещата площадка на Кариера за добив на строителни материали от находище 
“Могилино”. 

 7. ОПРЕДЕЛЯ срок на валидност на предварителното съгласие по т. 2, т. 3, т. 4 и 
т. 5, - една календарна година. 

8. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия  
по възлагане на експертна оценка на имота по т. 2 и „правато на ползване върху него”. 

9. Оценката да бъде внесена за одобрение в Общински съвет Две могили, с цел 
определяне размера на обезщетението за учреденото вещно право на ползване върху 
имота. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 427/18.11.2013 г., относно: 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили за 2014 
година. 

По нея докладва:  

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

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 Програмата за развитие на 
читалищната дейност в Община Две могили за 2014 година и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организация и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и Докладна записка с 

вх. № 427 от 18.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 514 
  

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили за 
2014 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет, като сключи договори със 
съответните читалища за обезпечение на предвидените в програмата дейности. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили 
за 2014 година. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 428/18.11.2013 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, 
Община Две могили. 

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

Община Две могили е собственик на имот с начин на трайно ползване “Обществен 
парк, градина”. Във връзка с проявен интерес за наемане на търговска площ за 
разполагане на преместваемо съоръжение “Пиле на грил и сандвичи” на плочника в 
южната част на общинския имот, е изработена схема за поставяне, одобрена от главния 
архитект на общината. В интерес на общината и за удобство на гражданите, следва да се 
проведе процедура за отдаване под наем на площ от 4 кв.м. за поставяне на 
преместваемото съоръжение – павилион. При разглеждането на докладната записка в 
заседание на комисията нашата молба беше това съоръжение да бъде поставено на 
отстояние 6 м. от самата чешмичка и това е спазено, поради което становището ни е 
предложеният проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

устройство на територията, чл. 20,чл. 101, ал. 1 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация област Русе и Докладна записка с вх. № 428 от 18.11.2013 

г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 515 
  

1. Дава съгласието си да бъде включена в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013година, приета с 
Решение № 330 по Протокол № 22/ 22.02.2013г. на Общински съвет Две могили, 
търговска площ от 4 (четири) кв.м. находяща се на плочника в южната част на имот 
публична общинска собственост - представляващ поземлен имот с идентификатор 
20184.1.2848 от 14 388 кв.м.– с начин на трайно ползване “Обществен парк, градина” при 
граници и съседи: север – имот № 20184.1.2845-улица “Орлова чука”, изток имот № 
20184.1.2842-ул.”Дружба”, юг- имот № 20184.1.2846-улица “Максим Горки”, предмет на 
Акт за публична общинска собственост №3 670 от 04.11.2013 година на Кмета на Община 
Две могили. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъде отдадена под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години търговска площ от 4 (четири) кв.м. за 
разполагане на преместваемо съоръжение-павилион “Пиле на грил и сандвичи” на 
плочника в южната част на общинския имот, описан в т. 1, съгласно схема за поставяне, 
одобрена от главния архитект на общината. 

3. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната месечна 
наемна цена от 160 (сто и шестдесет) лева за недвижими имоти, отредени за преместваеми 
съоръжения, първа зона, съгласно чл. 29, ал. 1, т. 12, 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. 

4. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 
началната цена. 

  5. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.  
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Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 432/22.11.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Селвер Ибраимова Османова, живееща в 
село Баниска, на улица „Теменужка” № 1. 

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 Селвер Ибраимова Османова. В 
нея тя твърди, че на 08.11.2013 г. в район Скарбек, Брюксел е починал синът и – Ибраим 
Осман Ахмед, който бил блъснат от влак. Нуждаят се от финансова подкрепа за да 
транспортират тялото на починалия. Становището на комисията е молбата на г-жа 
Османова да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 
Османова 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. № 432 от 22.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 516 
  

1. Отпуска на Селвер Ибраимова Османова, живееща в село Баниска, на улица 
„Теменужка” № 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 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 четири питания от 
Общинските съветници Пламен Петков Лашев, Татяна Димитрова Василева, Соня 
Неделчева – Нечева и от мен – Христина Димитрова Ефтимова, което ще бъде развито от 
г-н Боян Симеонов.  

Питането от г-н Лашев е с вх. № 435 от 25.11.2013 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: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Пламен Лашев – Общински съветник:  

Не съм доволен от отговора на г-н Христов и ще кажа защо. 
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На първо място – аз направих снимки на „Могилите” преди да падне снега, от 
които вие можете да видите какво е тяхното състояние. Това състояние не е от сега, а от 
поне 3 месеца и тъй като видях, че никакви действия не бяха предприети реших да 
отправя това питане към Вас. Според мен „Могилите” са място, с което ние като граждани 
на тази Община би трябвало да се гордеем. Ако трябва аз ще отида и ще ги почистя, но 
смятам, че това не е моя работа. Вие ми давате отговор на питането, който аз като 
Общински съветник не заслужавам. 

На второ място – там има едно пространство, което е оградено за мюсюлманските 
гробища незаконно, тъй като това е публично – общинска собственост. 

4. Николай Христов – Кмет на Община: 

Конкретно за гробищата ще назнача комисия, която ще провери дали има 
нерегламентирано разширяване. Ако смятате, че Вие можете да почистите терена на 
„Могилите” го направете. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник:  

Смятам, че днес сесията беше значително спокойна, но отговорът на това питане 
лично мен ме разтрепери. Всеки Общински съветник има право да пита, но ни се отговаря 
тенденциозно. Проблемът с „Могилите” не е от сега, тоза проблем е бил на дневен ред 
винаги, дори и в предходния мандат и аз не виждам нищо лошо в това да се направи нещо. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Питането от г-жа Василева е с вх. № 437 от 26.11.2013 г.  
Давам думата на г-жа Василева да развие питането си. 
1. Татяна Василева – Общински съветник:  
 

Г-жа Василева чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Татяна Василева – Общински съветник:  

Аз също не съм удовлетворена от отговора, който ми се дава, защото никъде в 
питането си аз не съм използвала думата „контрол”. Аз не съм искала да осъществявам 
котрол, а да получа информация, която не ми се дава. Искам да вземем решение да ни се 
предостави писмена справка за размера на платената сума от страна на Общината от 
началото на мандата до сега за абонаментно правно обслужване и за адвокатски хонорари 
за съдебни дела. Колко от заведените съдебни дела са спечелени, колко са загубени и на 
каква стойност.  

Освен това, след като участниците в търгове за закупуване на земи не заплащат 
изготвянето на скици – предложения, на какво основание лицето Ерджан Ахмедов е 
заплатил сумата от 500 леваза изготвяне на такава?  

 

По направеното предложение бе проведена процедура на гласуване, след която 

с мнозинство Общинските съветници решиха да им бъде предоставена от Кмета на 

Общината писмена справка за размера на платената сума от страна на Общината 

от началото на мандата до сега за абонаментно правно обслужване и за адвокатски 

хонорари за съдебни дела; колко от заведените съдебни дела са спечелени, колко са 

загубени и на каква стойност на следващото заседание на Общинския съвет. 
 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Питането от г-жа Неделчева – Нечева е с вх. № 439 от 27.11.2013 г.  
Давам думата на г-жа Неделчева – Нечева да развие питането си. 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  
 

Г-жа Неделчева – Нечева чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
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Бройката на медицинските сестри не е намалена танденциозно, тъй като въпросната 
медицинска сестра не прие условията, които и бяха предложени от мен и не пожела да си 
подпише договора. Трябваше да намерим ново лице, което да поеме нейните задължения и 
затова назначихме г-н Феим, който обслужва футболистите и училищните автобуси, но 
поради здравословното си състояние, което се влоши той отказа да обслужва децата от 
училището. Тогава бяхме принудени медицинското лице, което обслужва Бъзовец да 
дойде тук, а Бъзовец да се поеме от лицето, което е в Чилнов. За спестената заплата на 
освободената бройка ще решим как да бъде разпределена, но това ще стане в бюджета на 
Общината за 2014 година. За Детската ясла наистина длъжността се изпълнява от ВРиД 
Директор и до момента не сме мислили за провеждането на конкурс за нов Директор, но 
ако смятате, че това е проблем ще го направим. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  

Според мен тук Вие си противоречите. Ще се търси ли ново лице, което да заеме 
бройката или не? Защо медицинската сестра е отказала да подпише новия договор? След 
като е намален броя на медицинските сестри по училищата, какво става когато тези лица 
са на обучение? Заплатите им са от фонд здравеопазване и тази сума, която е спестена от 
заплатата на съкратеното лице ще увеличи ли заплатите на останалите медицински лица? 
Аз считам, че би трябвало да бъде проведен конкурс за длъжността Директор на Детска 
ясла и да бъде назначено лице с необходимата квалификация. 

4. Николай Христов – Кмет на Община: 

След 01.01.2014 г. ще помислим да проведем конкурс за длъжността Директор на 
Детската ясла. Когато медицинските лица са на обучения прибягваме до услугите на 
фелдшерите по населените места да изпълняват техните задължения. Когато обявим 
конкурс въпросната медицинска сестра може да се яви и да кандидатства. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Питането от мен е с вх. № 440от 27.11.2013 г., което ще бъде развито от г-н Боян 

Симеонов.  
Давам думата на г-н Симеонов да развие питането. 
1. Боян Симеонов – Общински съветник:  
 

Г-н Симеонов чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Община: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и второто (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 04.12.2013 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) 

 

 

 


