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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 
№ 33 

 

Днес, 20 декември 2013 година, в 11.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и третото 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 15 (петнадесет) общински съветника. 
 Отсъстват: 1. Радослав Косев Радев. 
         2. Невена Димитрова Георгиева. 
 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, Мариета Петрова – секретар 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 Байчо Георгиев, който имаше 
рожден ден на 12.12.2013 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 Байчо 

Георгиев подаръчен комплект. 
 

Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в 
деловодството му постъпи една докладна записка, която с оглед характера си, се налага да 
бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от Христина Ефтимова с 
вх. № 485/19.12.2013 г., относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 500 по 
Протокол № 32/29.11.2013 г.  

Предлагам тази докладна да бъде разгледана като точка 1 от дневния ред,а точка 
първа да стане съответно точка 2.  

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание 
въпросната докладна записка и имаме становище по нея, което ще бъде изложено от г-жа 
Татяна Василева. Не възразяваме да бъде включена в дневния ни ред за разглеждане днес.  

 
 

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. 1 да бъде включена Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 485/19.12.2013 
г., относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г., 
моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
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Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) 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 15 (петнадесет) 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 Христина Ефтимова с вх. № 485/19.12.2013 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г.  

Докладва: Татяна Василева – 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. № 443/27.11.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/28.11.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета 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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/02.12.2013 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: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 449/05.12.2013 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 
30.11.2013 г. 

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

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 450/05.12.2013 г., относно: 
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили за 2014 година. 

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

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 451/05.12.2013 г., относно: 
Приемане на График за 2014 година, относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
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8. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 456/09.12.2013 г., относно: 
Приемане на Информация за дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през 
учебната 2012/2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

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”. 

9. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 457/09.12.2013 г., 
относно: Изменение на Решение № 63 по Протокол № 5/27.01.2012 г., относно определяне 
на представители от Община Две могили в МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ 
И ИВАНОВО. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 459/09.12.2013 г., относно: 
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 460/09.12.2013 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2013 г. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 461/09.12.2013 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2014 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 462/09.12.2013 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/09.12.2013 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид земеделска земя” в землището на град Две могили. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 464/09.12.2013 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 465/09.12.2013 г., относно: 
Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2013 година. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 466/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 467/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюзеям Неджмиева Керванджиева, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Неджми Сезеров Османов. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 468/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Михов Симеонов, живеещ в село 
Чилнов. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 469/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща 
в село Кацелово. 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 470/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в 
село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 471/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова, живееща в град 
Две могили, на улица „Лом” № 10. 

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

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 472/09.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова, живееща в град 
Две могили, на улица „Младост” № 10. 

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

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/13.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов, живеещ в село 
Кацелово, на улица „Детелина” № 34. 

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

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 478/13.12.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Кондосала Маринова Маринова, живееща 
в град Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 485/19.12.2013 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г.  
По нея докладва: 
1. Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” : 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое извънредно заседание настоящата докладна записка, която касае наше 
Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г., с което приехме Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на 
Община Две могили, която влиза в сила от 01.01.2014 г. със следното съдържание: 

§ 1. Член 18, алинея 8 се изменя така: 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. 

В своя заповед № 4-95-00-1417/16.12.2013 г., Областният управител на Област 
Русе, посочва, че с взетото решение „…. Общински съвет Две могили е допуснал 
съществено нарушение на материалноправни норми с императивен характер на чл. 8, ал. 6 
от Закона за местните данъци и такси, както следва: 

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове Наредбата е нормативен акт, 
който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт 
от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 8 от ЗНА гласи, че общинските съвет издават 
нормативни актове, с които урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение. 

Областният управител, счита че нашето Решение № 500 е незаконосъобразно, 
поради което на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, изр. 1 от Закона за администрацията, във 
връзка с чл. 45, ал. 4, изр. 1 и изр. 2, предложение 1 и ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за 
администрацията връща Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г. за ново 
обсъждане. 

Сановището на нашата комисия е решението ни да бъде отменено. 
Разисквания по първа точка нямаше. 
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, 

предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-
00-1417/16.12.2013 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с 
вх. № 485 от 19.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 517 

 

1. Отменя Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Втора точка от дневния ред:` 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 443/27.11.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената ни 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която е приета с Решение № 
74 по Протокол № 7 от 01.02.2008 г. Впоследствие има няколко изменения и допълнения, 
като последното от тях е в сила от 01.08.2013 г. Приемането на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за местните данъци и такси и публикуването му в бр. 101 на 
Държавен вестник налагат извършването на съответните промени в наредбата. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общиннски съветник: 
Аз искам само да кажа, че по отношение на забележката, която е направена в 

одитния доклад на Сметна палата трябва да се коригира и нашата наредба. 
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 15 (петнадесет) 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 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
По втора 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, чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 
от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 443 от 
27.11.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 518 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която 
влиза в сила от 01.01.2014 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/28.11.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложената ни нова наредба. След приемането на Закона за 
публичните финанси /обн. ДВ бр.15 от 15.02.2013г./, в сила от 01.01.2014 г. се отменя 
Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на общината и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 
82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата 
нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен. Целта на Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 
област Русе, е спазване основните принципи на Закон за публичните финанси – 
всеобхватност, отчетност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, 
прозрачност, устойчивост и законосъобразност. С наредбата се предлагат стъпки за 
повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на 
възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на 
общината, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна 
информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват. Уредени са 
бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други 
бюджети и сметки. По отношение на отчета на общинския бюджет е разширен обхватът 
на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и 
информация за изпълнението на фискалните цели. Друга промяна, въведена с наредбата и 
съответстваща на закона е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет 
за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, 
следваща отчетната година. Становището на комисията е харедбата да бъде приета. 

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

глава по глава. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Финансова политика, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Структура на Общинския бюджет, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Взаимоотношения на общинския бюджет с 
държавния бюджет и с други бюджети и сметки, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и на Общинския бюджет, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава шеста – Приемане бюджета на Общината, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава седма – Изпълнение на Общинския бюджет, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава осма – Отчет на Общинския бюджет, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава девета – Средства от Европейския съюз и чужди средства, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по трета точка нямаше. 
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По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 444 от 28.11.2013 г. 
с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 519 

 

1. Приема Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.01.2014 г. 

2. Отменя Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Две могили, приета с Решение № 741 по Протокол № 
52/20.08.2010 г., изменена и допълнена с Решения № 916 по Протокол № 59/17.03.2011 г., 
с Решение № 954 по Протокол № 60/29.04.2011 г., с Решение № 374 по Протокол № 
25/26.04.2013 г. 

Приложение: Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/02.12.2013 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. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

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 и прави следните 
предложения за изменение на проекта на решение: 

В параграф 4, алинея 5, изречение второ се заменя както следва: При констатирано 
ползване на недвижимия имот , таксата се събира в пълен размер, заедно с лихвите по 
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на 
ДОПК. 

В параграф 5, алинея 2 да отпадне. 
В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
също разгледа докладната записка и прави следното предложение за изменение на проекта 
на решение – в параграф 2, чл. 5 изречение второ в ал. 4 да се отдели в нова ал. 5. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения 

първо от комисиите. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: създава се нова ал. 5 в чл. 5 със 
следния текст: „В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет 
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разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

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

именно: в параграф 4, алинея 5, изречение второ се заменя както следва: При 
констатирано ползване на недвижимия имот , таксата се събира в пълен размер, заедно с 
лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобнидържавни вземания по 
реда на ДОПК, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: в параграф 5, алинея 2 да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

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 15 (петнадесет) 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 15 (петнадесет) 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 15 (петнадесет) 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 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) 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 15 (петнадесет) 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. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) 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. 
С 15 (петнадесет) 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. 
С 15 (петнадесет) 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. 
С 15 (петнадесет) 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. 
С 15 (петнадесет) 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 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 
12, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна 
записка с вх. № 446 от 02.12.2013 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 520 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, облас Русе, която влиза в сила от 
01.01.2014 г. 
 2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

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

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 449/05.12.2013 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 
30.11.2013 г. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представения ни отчет за дейността на на общинския съвет. За 
периода юни 2013 – ноември 2013 Общински съвет Две могили е провел 6 редовни 
открити заседания. За периода няма регистрирано отсъствие на общински съветници в 
работата на общинския съвет без уважителни причини. Приети са 108 решения. 

За съжаление активността на общинските съветници за изготвяне и внасяне на 
предложения за разглеждане в заседания на Общинския съвет и през този период е крайно 
недостатъчна. Необходимо е през оставащия период от мандата, общинските съветници да 
станем по-дейни по отношение на поставянето на въпроси с конкретни предложения за 
решение. 

За периода юни – ноември 2013 г. има две решения на Общинския съвет, които са 
върнати от областния управител за ново преразглеждане, във връзка с упражнявания от 
него контрол върху приетите от Общински съвет Две могили актове.  

През отчетния период бяха отправени и редица питания към кмета на Община Две 
могили, както следва: 

1. От Байчо Петров Георгиев – Относно финансовите взаимоотношения с община 
Кълъраш, Румъния по приключил съвместен проект. 
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2. Невена Димитрова Георгиева – За действията на кмета на Общината във връзка с 
трудно събираемите задължения. 

3. Боян Симеонов Иванов – За проведена обществена поръчка за доставка на 
хранителни продукти. 

4. Пламен Петков Лашев – Относно  нарушаване на обществения ред в Две могили, 
във връзка с предоставяната от Община Две могили услуга по сметосъбиране и 
сметоизвозване, във връзка с неизпълнението от страна на Кмета на Общината на чл. 
5,ал.2 от Наредба 7, относно образувалото се нерегламентирано сметище до „Могилите” в 
Две могили. 

5. Соня Петрова Неделчева-Нечева – Относно здравното обслужване в училищата, 
детските градини и детската ясла. 

6. Татяна Димитрова Василева – Относно изразходваните до момента средства за 
ползването на външни правни услуги от Общината. 

Становището на комисията е отчета да бъде приет. 
В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да направя един анализ на решенията, които сме приели и нека всеки от 

колегите си направи изводи за нашата работа. За две години работа Общинският съвет е 
приел общо 516 решения, от които 146 са за помощи, 104 за отчети, 102 – организационни, 
32 нормативни, 42 за бюджета, 27 продажби, 20 за наем, 14 за собственост, 11 за ТСУ, 5 за 
пасищата и 8 за проекти или общо около 30 % от решенията ни са за помощи. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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. № 449 от 05.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 521 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 
30.11.2013 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 
30.11.2013 г.  
    

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 450/05.12.2013 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили за 2014 година. 

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 предложеният ни График за провеждане на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили през 2014 година. Този път отново са 
предвидени резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца Общинската 
администрация може да няма подготвени материали за разглеждане. В други случаи – 
определените крайни срокове за приемане на определени решения са ориентиране към 
края на месеца. 
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Становището на комисията е графикът да бъде приет. 
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 във връзка с чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 450 
от 05.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 522 

  

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2014 година, както следва: 
№ Дата на 

редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 17.01.2014 г. 06.01.2014 г. 24.01.2014 г. 13.01.2014 г. 
2. 21.02.2014 г. 10.02.2014 г. 28.02.2014 г. 17.02.2014 г. 
3. 21.03.2014 г. 10.03.2014 г. 28.03.2014 г. 17.03.2014 г. 
4. 25.04.2014 г. 14.04.2014 г. - - 
5. 23.05.2014 г. 12.05.2014 г. 30.05.2014 г. 19.05.2014 г.. 
6. 20.06.2014 г. 09.06.2014 г. 27.06.2014 г. 16.06.2014 г. 
7. 18.07.2014 г. 07.07.2014 г. 25.07.2014 г. 14.07.2014 г. 
8. 15.08.2014 г. 04.08.2014 г. 22.08.2014 г. 11.08.2014 г. 
9. 19.09.2014 г. 08.09.2014 г. 26.09.2014 г. 15.09.2014 г. 
10. 17.10.2014 г. 06.10.2014 г. 24.10.2014 г. 13.10.2014 г. 
11. 21.11.2014 г. 10.11.2014 г. 28.11.2014 г. 17.11.2014 г. 
12. 19.12.2014 г. 08.12.2014 г. - - 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се 
прави от неговия Председател, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични 
условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със 
срок за вземане на съответното решение. 

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

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 451/05.12.2013 г., относно: 

Приемане на График за 2014 година, относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложеният ни График за 2014 година, относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили. Темите, които са заложени в него обхващат всички сфери в работата на 
администрацията, поради което становището на комисията е графикът да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
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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 и Докладна записка с вх. № 451 от 05.12.2013 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 523 

  

1. Приема График за 2014 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински 
съвет – Две могили, както следва: 

 

№ Месец Изготвяне и представяне на промените по ЗМДТ, 
отчетите и информациите на редовните заседания 
на Общински съвет – Две могили през 2014 година 

Отговаря 

1. 17.01.2014 г. 
24.01.2014 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните в Община Две могили през 2013 г. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинският план за 
младежта за 2013 г. 

Кмет на 
община 

  3. Приемане на Общински план за младежта за 2014 г. Кмет на 
община 

  4. Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслуж-ване 
на физическите и юридическите лица през 2013 г. 

Кмет на 
община 

  5. Приемане на Актуализирана програма за 
управление на Община Две могили до края на мандат 
2011 – 2015 година. 

Кмет на 
Община 

  6. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет за второто шестмесечие на 2013 г. 

Кмет на 
Община 

  7. Приемане на спортен календар на Община Две 
могили за 2014 г. 

Кмет на 
Община 

  8. Приемане на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 
г. 

Кмет на 
Община 

    
2. 21.02.2014 г. 

28.02.2014 г. 
1. Приемане на бюджета на Община Две могили за 
2014 година. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за изпълнение на плана за действие на 
Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2013 г.  

Кмет на 
Община 

  3. Информация за спазването на транспортната схема 
в Община Две могили през 2013 г. 

Кмет на 
община 

  4. Отчет за развитието на спорта в Община Две 
могили през 2013 г. и перспективите за развитие на 
футболните клубове в Община Две могили за 2014 г. 

Кмет на 
Община 

  5. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за 
период 2015 – 2017 година. 

Кмет на 
Община 

    
3. 21.03.2014 г. 1. Отчет за състоянието на обществения ред и Н-к РПУ – 
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28.03.2014 г. противодействие на престъпността на територията на 
Община Две могили през 2013 година. 

Две могили 

 2. Информация за дейността на специализираното 
звено КООРС в Община Две могили през 2013 г. и 
насоки за работа през 2014 г. 

Кмет на 
община 

  3. Отчет за 2013 г., относно изпълнение на 
Програмата за опазване на околната среда. 

Директор на 
Дирекция 
РРУЕПУТ 

  4. Годишен Доклад за изпълнението на 
Актуализирания Общински план за регионално 
развитие на Община Две могили за 2013 г. 

Директор на 
Дирекция 
РРУЕПУТ 

  5. Отчет за изпълнение на Актуализираната програма 
за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Две могили за 2013 година. 

Директор на 
Дирекция 
РРУЕПУТ 

  6. Приемане на Докладите на Читалищата в Община 
Две могили за осъществените читалищни дейности и 
изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност през 2013 г. – чл. 
26а, ал. 5 от Закона за народните читалища. 

Председател 
на 

Читалището 

  7. Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се 
безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Две могили, област Русе. 

Директор на  
ЦДГ 

 
    

4. 25.04.2014 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
закрила на детето за 2013 г. и Приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2014 г. 

Председател 
на комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за 
развитие на социални услуги за деца и възрастни в 
Община Две могили през 2013 г. 

Кмет на 
община 

  3. Приемане на Информация за дейността на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили през 2013 
г. и на Годишния финансов отчет за 2013 г.  

Александър 
Иванов 

  4. Приемане на Програма за развитието на туризма на 
територията на Община Две могили за 2014 г. (чл. 11, 
ал. 1 от ЗТ) 

Кмет на 
община 

    
5. 23.05.2014 г. 

30.05.2014 г. 
 

1. Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2012-2013 
г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ОДК 

  2. Отчет за състоянието на гробищните паркове на 
територията на Община Две могили, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробишните паркове, погребването 
и пренасянето на покойницина територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Кмет на 
Община 

  4. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 
учебната 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор на 
ЦДГ 

  5. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 
„Първи юни”, село Баниска през учебната 2013-2014 
г. и проблемите, които стоят пред нея. 

Директор на 
ЦДГ 
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6. 20.06.2014 г. 

27.06.2014 г. 
1. Отчет за дейността на съвета и на неговите 
комисии. 

Председател 
Общ. съвет 

  2. Мотивирано предложение до МОН за запазване 
статута на СОУ и ОУ в списъка на средищните 
училища в РБ. 

Кмет на 
община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Помен през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  4. Отчет за дейността на Кметския наместник на 
Кметство село Могилино през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на 
задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  5. Отчет за изпълнението на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за 2013 г. в Община Две могили. 

Кмет на 
община 

    
7. 18.07.2014 г. 

25.07.2014 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет за първото шестмесечие на 2014 г. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за дейността на обществения посредник, 
действащ на територията на Община Две могили за 
първото полугодие на 2014 г. 

Обществен 
посредник 

  3. Информация за резултатите от дейността в СОУ 
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 
учебната 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

Директор на 
училище 

  4. Информация за резултатите от дейността в ОУ 
„Христо Ботев”, село Баниска през учебната 2013-
2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор на 
училище 

  5. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  6. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

    
8. 15.08.2014 г. 

22.08.2014 г. 
1. Информация за изпълнението на бюджета на 
Общината, сметките за средства от Европийския съюз 
и останалите показатели за първото полугодие на 
2014 година. 

Кмет на 
Община 

  2. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и 
слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 
2014/2015 г. на територията на Община Две могили. 

Кмет на 
Община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  4. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Батишница през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  5. Приемане на план за ползване на дървесина в 
Община Две могили за 2014 г. и определяне на 
начина на ползване на дървесината. 

Кмет на 
Община 

    



 

 18

9. 19.09.2014 г. 
26.09.2014 г. 

1. Актуализация на тригодишна бюджетна прогноза 
за период 2015 – 2017 година. 

Кмет на 
Община 

  2. Осигуряване на дърва за огрев на общински и 
обществени учреждения за отоплителен сезин 2014 – 
2015 г. и определяне на продажна цена на дърва за 
огрев за населението на Община Две могили. 

Кмет на 
Община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
Община 

  4. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на 
задълженията си. 

Кмет на 
Община 

    
10. 17.10.2014 г. 

24.10.2014 г. 
1. Информация за състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

Кмет на 
Община 

  2. Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили в Проекти по различните 
оперативни програми. 

Кмет на 
Община 

  3. Информация за готовността за почистване на 
общинската пътна мрежа на Община Две могили за 
зимния период. 

Кмет на 
Кметство 

  4. Отчет за дейността на Кметаския наместник на 
Кметство село Острица през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на 
задълженията си. 

Кмет на 
Кметство 

  5. Отчет за дейността на Кметския наместник на 
селата Широково и Пепелина и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  6. Приемане на Културен Календар на Община Две 
могили за 2015 година. 

Кмет на 
Община 

    
11. 21.11.2014 г. 

28.11.2014 г. 
1. Информация за резултатите от дейността в ПГСС 
„К. А. Тимирязев”, град Две могили през учебната 
2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор на 
училище 

  2. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 
полезна дейност „Обединен спортен клуб по тенис на 
маса, плуване, бадмингтон, петанка – Две могили”. 

Секретар на 
Община 

  3. Даване на съгласие за ползване на общинските 
мери и пасища за отглеждане на животни. 

Кмет на 
Кметство 

  4. Информация за дейността на „Защитено жилище” в 
село Могилино. 

Цветелина 
Йорданова 

  5. Приемане на Информация за дейността на „Център 
да настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

Илина 
Манолова 

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

Кмет на 
Община 

    
12. 19.12.2014 г. 

 
1. Определяне размера на местните данъци за 2015 г. Кмет на 

Община 
  2. Определяне на местните такси и цени на услуги за 

2015 г.  
Кмет на 
Община 

  3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци Кмет на 
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за 2015 г. Община 
  4. Отчет за дейността на съвета и на неговите 

комисии. 
Председател 
Общ. съвет  

  4. Приемане на Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност на Община Две могили за 2015 
г. 

Кмет на 
Община 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за 
разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 456/09.12.2013 г., относно: 

Приемане на Информация за дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през 
учебната 2012/2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

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 представената ни 
Информация за дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през учебната 
2012/2013 година и проблемите, които стоят пред него. Информацията е една от най-
подробните до сега. В училището се обучават 183 ученици, което разполага със следните 
недвижими имоти – 45.500 дка двор, 118.905 дка учебно опитно стопанство, 67.500 дка 
гора, 23.395 дка стопански двор. В района на училището има спортна площадка, 
функциониращо общежитие, транспорта за учениците е безплатен, има зала за ползване на 
мултимедия. Регистрирано е сдружение с нестопанска цел – Училищно настоятелство. 
Становището на нашата комисия е информацията да бъде приета. 

В разисквания по осма точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Аз искам да благодаря на настоящото ръководство на Общината, на ръководството 

от предходния мандат, на Общинския съвет от двата мандата за това че успяхме да се 
съхраним и останахме под владението на Министерството на земеделието и храните. 
Искам да използвам момента и да връча едно свидетелство за дарение на на г-н мехмед 
Чолаков, който е член на Настоятелството, и който много ни помага и ние му дължим 
благодарност. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Училището разполага с ниви и гори, искам да попитам г-н Донев има ли нужда от 

съдействие за договорните отношения за отдаването на тези зами и гори под наем или 
аренда. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Нивите са дадени да се работят на нашата кооперация, а горите – все още не ги 

ползваме. 
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 Решение № 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и 
Докладна записка с вх. № 456 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 524   

1. Приема за сведение Информация за дейността на ПГСС «К.А.Тимирязев» град 
Две могили през учебната 2012 – 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на ПГСС «К.А.Тимирязев» град Две 
могили през учебната 2012 – 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 457/09.12.2013 г., 

относно: Изменение на Решение № 63 по Протокол № 5/27.01.2012 г., относно определяне 
на представители от Община Две могили в МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ 
И ИВАНОВО. 

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 въпросната докладна записка. Със свое Решение № 63 по 
Протокол № 5 от 27.01.2012 г. на Общински съвет, град Две могили определи 
представители на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел Местна 
инициативна група на територията на Две могили и Иваново – Соня Неделчева – Нечева и 
Юсеин Юсеинов – Общински съветници в Общински съвет Две могили. Имайки предвид, 
че тези лица трябва да защитават интересите на Общината, за да се вземат конкретни 
решения от финансово и стратегическо естество, които не са във възможностите на един  
съветник, г-жа неделчева – Нечева ни предлага да направим изменение на т. 2.1. от 
Решение № 63 по Протокол № 5/27.01.2012 г., като на нейно място за представител от 
Община Две могили ни предлага Кмета на общината – Николай Христов. Предложението 
на комисията е за представител на Община Две могили в МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ 
ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО да бъде определена г-жа Кремена Любенова – зам.-кмет на 
Общината. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Всички знаем какво представлява МИГ – това е местна инициативна група. Аз 

приемам отвода на г-жа Неделчева – Нечева, но моето лично мнение, че трябва да 
продължим в тази насока – и общинският съвет да има участие в това, затова аз предлагам 
за представител да определим г-жа Татяна Василева. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам да дам своя отвод. Съгласен съм с предложението на г-н Чолаков. 
3. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Аз благодаря за това, че ми гласувате такова доверие, поемам отговорността и няма 

да направя отвод. 
След приключване на разискванията по девета 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 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 7, ал. 2 т. 5  от Наредба № 
23/18.12.2009г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление 
на местни инициативни групи , придобиване на умения и постигане на обществената 
активност на съответната територия за местните инициативни групи , прилагащи 
стратегиите за местно развитие „ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г. и Докладна записка с вх. № 457 от 09.12.2013 г. с 13 (тринадесет) 
гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 525 

  

1. Изменя т. 2.1. от Решение № 63 по Протокол № 5/27.01.2012 г., а именно:  
1.1. На мястото на Соня Петрова Неделчева – Нечева, определя за представител 

Татяна Димитрова Василева – Общински съветник в Общински съвет Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 459/09.12.2013 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

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 представената ни 
докладна записка, относно подпомагане на деца с изявени дарби на територията на 
Община Две могили. Това се прави въз основа на приетата от Общински съвет Две могили 
с Решение № 737 Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. Съгласно чл. 13, ал. 1 
и ал. 2 от същата е сформирана експертно-консултативна  комисия, която на 09.12.2013 г. 
е разгледала подадените за 2012 – 2013 г. искания за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби на територията на Община Две могили. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета 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. 1, т. 3 и т. 8 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 10, от Наредба № 13 за условията и реда 
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 459 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 526 

  

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 
1.1. Цветелин Пламенов Петров: III - то място в Национален турнир по джу – 

джицу – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 
1.2. Симеон Боянов Стойчев: I – во място в Международен турнир по карате – 80 % 

от минималната работна заплата – 248 лева. 
1.3. Тунджай Ибрахимов Мюймюнов: I - во място в Национален турнир по джу – 

джицу – 70 % от минималната работна заплата – 217 лева. 
1.4. Явора Валентинова Цанева: III – то място в Национален турнир по карате – 50 

% от минималната работна заплата – 155 лева. 
1.5. Рейхан Османов Рюстемов: II – ро място в Национален турнир по джу – джицу 

– 60 % от минималната работна заплата – 186 лева. 
1.6. Светломир Станчев Русев: II – ро място в Национален турнир по джу – джицу – 

60 % от минималната работна заплата – 186 лева. 
1.7. Снежана Александрова Иванова: II – ро място на Републиканско първенство по 

тенис на маса, гр. Бургас – 60 % от минималната работна заплата – 186 лева. 
1.8. Айше Сезгин Ружди: I – во място на Регионално състезание по тенис на маса, 

гр. Търговище – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 



 

 22

1.9. Аляра Себахадин Тасим: I – во място на Републиканско ученическо първенство 
- финали – 70 % от минималната работна заплата – 217 лева. 

1.10. Ивелина Яворова Иванова: I – во място на Републиканско ученическо 
първенство - финали – 70 % от минималната работна заплата – 217 лева. 

1.11. Нелислава Йорданова Любенова: I – во място Ученически игри тенис на маса 
– Областен кръг – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.12. Адриана Яворова Иванова: I – во място на Републиканско ученическо 
първенство - финали – 70 % от минималната работна заплата – 217 лева. 

1.13. Християн Иванов Ангелов: I – во място Ученически игри тенис на маса – 
Областен кръг – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.14. Мерт Себахадин Тасим: I – во място Ученически игри тенис на маса – 
Областен кръг – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.15. Емил Ивайлов Ганев: I – во място Ученически игри тенис на маса – Областен 
кръг – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.16. Виктория Николаева Стефанова: I – во място Републиканско първенство по 
тенис на маса, гр. Горна Оряховица – 70 % от минималната работна заплата – 217 лева. 

1.17. Симона Венциславова Георгиева: III – то място на Фолклорен фестивал – 
Регионално ниво – 30 % от минималната работна заплата – 93 лева. 

1.18. Доротея Веселинова Борисова: II – ро място в Национален конкурс за 
мултимедиен проект – 60 % от минималната работна заплата – 186 лева. 

1.19. Мейра Гюнайдънова Мейсутова: I – во място в Регионален конкурс за 
мултимедийна презентация – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.20. Милена Георгиева Колева: III – то място в Регионално коледно състезание по 
ИТ – 30 % от минималната работна заплата – 93 лева. 

1.21. Стефан Красимиров Койчев: III – то място в Регионално състезание по 
компютърен машинопис– 30 % от минималната работна заплата – 93 лева. 

1.22. Сейде Исуфова Наимова: III – то място в Национален конкурс за мултимедиен 
продукт – 50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

1.23. Фатме Мюймюнова Нуриева: III – то място на олимпиада по история, 
Областен кръг - 30 % от минималната работна заплата – 93 лева. 

1.24. Явор Боянов Минчев: I – во място на олимпиада по история, Областен кръг - 
50 % от минималната работна заплата – 155 лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 460/09.12.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, относно Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. 
и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2013 г. Промените са във връзка с 
постъпили докладни записки от всички второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити, които предлагат промени по бюджетите им. Направен е анализ на приходната и 
разходната част на бюджета на общината към 31.12.2013 г. Увеличават се неданъчните 
приходи с 33 465 лв., увеличава се предоставения трансфер от бюджета към 
извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ -486 лв., намалява се вноската към 
Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Закона за управление на 
отпадъците със 2 000 лв. Ползваните безлихвени заеми от бюджетната към 
извънбюджетната сметка по Оперативни програми се възстановиха в по-голям размер, а 
именно с 56 602 лв.. Разходната част се променя с увеличаване на средствата за 
дофинасиране на Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, планирани 
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са и средства за авторски надзор по мярка 321 и 322 за 30 586 лв., за зимно 
снегопочистване в размер на 12 872 лв., обезщетения при пенсиониране на служители и 
др. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета 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. 
№ 460 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 527 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2013 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 31.12.2013 г. 
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
31.12.2013 г. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 461/09.12.2013 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2014 г. 

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

относно приемането на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 
за 2014 г. Планираните разходи по Закона за управление на отпадъците към РИОСВ тази 
година са значително по-високи, но това е по закон ние няма как да не ги приемем. Иначе 
останалите разходи не се променят значително спрямо тази година. Становището на 
комисията е докладната записка да бъде приета. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз ще гласувам „Против” приемането на план-сметката и ще кажа защо. Да, това са 

реалните разходи, но на едно от проведените заседания на втора комисия, с оглед 
промените на Закона за местните данъци и такси стана ясно, че значително ще намалят 
приходите от ТБО. Възможностите на Общината са около 400 хил. лева. През 2014 година 
ние ще събираме ТБО около 300 хил. лева, а план-сметката е за 560 хил. лева. Как ще 
запълним дупката от 300 хил. лева. Ако забелязахте ние гласувахме „Против” 
увеличението на таксата за детските градини, защото и там има дупка, която Общината 
трябва да запълни, а не родителите на децата. Сега за ТБО има дупка от 300 хил. лева, но 
ние не вдигаме ТБО. Тази разлика трябва да я поеме населението, но никой нищо не прави 
защото такива са предизборните обещания. Имаше писмо от местния бизнес за 
определяне на ТБО, според количеството изхвърлен отпадък, но отново никой нищо не е 
предприел. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Разочарован съм от това което каза г-н Георгиев. Планираните разходи са такива 
каквито са и те не са по-различни от тези, които са били през миналите години. Никой не 
може да каже с колко по-малко ще се съберат за ТБО, декларациите още не са подадени и 
не изключвам варианта за 2014 година да имаме над 300 хил. лева събираемост. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз не оспорвам, че това са разходите. Въпросът тук е откъде ще се вземат тези пари 

и според мен единствения вариант е ТБО да бъде увеличена. Търговското дружество се 
издържа от тези постъпления. Какво ще правим с него, и него ли ще докараме до фалит и 
ще го закрием.  

4. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Подкрепям г-н Георгиев. Сега ако приемем тази план-сметка, какво ще стане с 

търговското дружество. Никой не иска да обременява гражданите с увеличението на ТБО, 
но какво ще направи общинското ръководство по въпроса. Не може да се залагат такива 
големи разходи, като няма от къде да ги покрием. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Мисля, че се отклонихме от темата на разговора. Това дали ще се вдига ТБО или не 

– таксата е заложена в нашата Наредба 5, защо след като искате увеличение не го 
предложихте при приемането и. Нашата ТБО е една от най-високите в областта. Има и 
други възможности да се намалят разходите, нека се търси оптимизация, а не да вдигаме 
ТБО, населението на Общината е много бедно, хората нямат пари за хляб, а камо ли за 
увеличени данъци. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Съгласен съм с казаното от всички колеги. Видно е че дупка така или иначе ще 

има, но аз считам че нашата роля е именно тази, когато има недостиг на средства ние да 
подпомагаме общината. Нека направим всичко възможно да не вдигаме данъците. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 12 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 461 от 09.12.2013 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) 
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 528 

  

1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 
за 2014 г. 

 
Населени 

Места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 
в депа и др. 

Поддържан
е 

на места за 
общ.ползва

не 
Две могили 197 420 101 657 30 000 65 763 
Батишница 22 984 9 229  13 755 
Баниска 28 680 11 944  16 736 
Могилино 14 242 6 515  7 727 
Помен 16 050 6 841  9 209 
Бъзовец 22 690 10 315  12 375 
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Чилнов 21 594 7 709  13 885 
Кацелово 23 111 8 143  14 968 
Острица 7 497 6 297  1 200 
Каран Върбовка 17 215 6 189  11 026 
Широково 3 906 2 606  1 300 
Пепелина 2 876 1 876  1 000 
В т. ч. заем от 
ПУДООС 

10 312 10 312   

В т. ч. отчисления по 
Закона за управление 
на отпадъците 

167 075  167 075  

Чл. внос и год. вноска 
РСУО 

4 963  4 963  

Всичко: 560 615 189 633 202 038 168 944 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 462/09.12.2013 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване и 

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

и други дейности” разгледа на свое заседание докладната записка. Община Две могили е 
собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3672 от 
09.12.2013г. на Кмета на Община Две могили, а именно: земеделска земя, с площ от 1.985 
дка, представляваща имот с идентификатор 20184.138.24, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили с начин на трайно ползване “Друг вид нива”. В 
интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се налага вземане 
на Решение от нас за продажба на същия. Данъчната оценка на имота е 335.60 лева и 
пазарна оценка в размер на 2 382 лева. Становището на комисията е имотът да бъде 
продаден. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
По тринадесета 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, 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, област Русе, 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. № 462 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 529 

  

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013година, приета с 
Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013 г. на Общински съвет Две могили, следният 
имот: земеделска земя, с площ от 1.985 дка (един декар, деветстотин осемдесет и пет 
квадратни метра), представляваща имот с идентификатор 20184.138.24 (две, нула, едно, 
осем, четири, точка, едно, три, осем, точка, две, четири), по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
20184 с начин на трайно ползване “Друг вид нива”, при граници и съседи: север имот 
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20184.138.23, изток имот № 20184.138.25, юг имот № 20184.1.1225, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3672 от 09.12.2013 г. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 335.60 (триста тридесет и пет лева и 
шестдесет стотинки) лева и пазарна оценка в размер на 2 382 (две хиляди триста осемдесет 
и два) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 
2 500 (две хиляди и петстотин) лева. 

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот; 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/09.12.2013 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид земеделска земя” в землището на град Две могили. 

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 докладната записка, относно продажбата на имот 
собственост на Община Две могили. Имотът представлява земеделска земя, с площ от 
3.162 дка. В интерес на общината и във връзка с проявен интерес за закупуването му се 
налага да вземем решение за неговаа продажба. Данъчната оценка на имота е 534.50 лева, 
а пазарната – в размер на 8 854 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
По четиринадесета 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, 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, област Русе, 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. № 463 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 530 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен 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,  следният 
имот: Земеделска земя, с площ от 3.162 дка (три декара, сто шестдесет и два квадратни 
метра), представляваща имот с идентификатор 20184.43.502 (две, нула,едно, осем, четири, 
точка, четири, три, точка, пет, нула, две), по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно 
ползване “Друг вид земеделска земя”, при граници и съседи: север имот 20184.43.501, 
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изток имот № 20184.1.2288, юг имот № 20184.43.118, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3671 от 09.12.2013 г. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т.1. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 534.50 (петстотин тридесет и четири 
лева и петдесет стотинки) лева, и пазарна оценка  в размер на 8 854 лева (осем хиляди 
осемстотин петдесет и четири) лева, определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване 8 900 (осем хиляди и деветстотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот. 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 464/09.12.2013 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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

и установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3673 от 09.12.2013г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
земеделска земя, с площ от 1.182 дка с начин на трайно ползване “Друг вид нива”.    
Данъчната оценка на имота е 199.80 лева, а пазарната в размер на 1 418 лева. Това са 
маломерни имоти и становището на комисията е имотът да бъде продаден. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
По петнадесета 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, 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, област Русе, 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. № 464 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 531   

1. Дава съгласието си да бъде включен 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,  следният 
имот: земеделска земя, с площ от 1.182 дка (един декар, сто осемдесет и два квадратни 
метра), представляваща имот с идентификатор 20184.138.25 (две, нула, едно, осем, четири, 
точка, едно, три, осем, точка, две, пет), по кадастралната карта и кадастрални регистри на 
гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно 
ползване “Друг вид нива”, при граници и съседи: север имот 20184.138.26, изток имот № 
20184.138.45, юг имот № 20184.1.1225, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3673 от 09.12.2013 г. 
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2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т.1. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 199.80 (сто деветдесет и девет лева и 
осемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 418 (хиляда четиристотин и 
осемнадесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот; 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 465/09.12.2013 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2012 – 2013 година. 

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

социални дейности”: 
Настоящата докладна записка беше разгледана на заседание на комисията. Този път 

информацията е по-пълна и обхваща дейността на ЦНСТ за 2012-2013 година. Подробно 
са описани потребителите на центъра – имената и годините им. В информацията има и 
финансова част. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

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 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. № 465 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 532   

1. Приема Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град 
Две могили за 2012 – 2013 година. 

Приложение: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип 
град Две могили за 2012 – 2013 година. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 466/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Биляна Стоянова Манчева. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на 
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детето не е жител на нашата Община. 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 Манчева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета 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. № 466 
от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 533   

1. Отпуска на Биляна Стоянова Манчева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Дружба” № 74 еднократна финансова помощ в размер на 
100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов, роден на 05.10.2013 
г., тъй като бащата на детето – Милен Живков Кирилов е с постоянен и настоящ адрес в 
село Джулюница, област Велико Търново. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 467/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюзеям Неджмиева Керванджиева, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Неджми Сезеров Османов. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – 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 
Мюзеям Неджмиева Керванджиева. Всички необходими документи съгласно 
изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което 
становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 100 %. 

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

г-жа Керванджиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
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. 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 
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други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 467 
от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 534   

1. Отпуска на Мюзеям Неджмиева Керванджиева, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 61 еднократна финансова 
помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Неджми 
Сезеров Османов, роден на 29.11.2013 г. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 468/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Михов Симеонов, живеещ в село 
Чилнов. 

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

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Петко 

михов Симеонов, в която той твърди, че твърди, че финансовото му състояние е крайно 
критично. Нуждае се от помощ, защото от Дирекция „Социално подпомагане” град Две 
могили са му отказали да му отпуснат дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014, а 
той не разполага с никакви средства, няма и никакви странични доходи. Живее сам, тъй 
като съпругата му – Анка Костова Симеонова е починала наскоро. Становището на 
комисията е молбата на г-н Симеонов да не бъде уважена, тъй като до колкото разбрахме 
той има деца в трудоспособна възраст, които по закон са длъжни да се грижат за него. 

Разисквания по деветнадесета точка 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. № 468 от 09.12.2013 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 535   

1. Отказва да бъде отпусната на Петко Михов Симеонов, живеещ в село Чилнов, на 
улица „П. Хилендарски” № 3 еднократна финансова помощ. 

   

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 469/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща 
в село Кацелово. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – 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 Гюлюмсер Билялова 
Младенова, в която тя твърди, че синът и боледува от хронична бъбречна недостатъчност 
и се налага да ходят до град София за изследвания, като престоят им в болницата се 
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очертава да е в рамките на 7 до 10 дни. Становището на комисията е молбата на г-жа 
Младенова 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 Младенова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
По двадесета 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. № 469 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 536   

1. Отпуска на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Васил Левски” № 9 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”. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 470/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в 
село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Ваня 

Първанова Севастакиева, в която тя твърди, че живее на семейни начала с Неджми 
Кязимов Мехмедов в село Каран Върбовка. Двамата са неграмотни, безработни и 
отглеждат 5 деца. Не са подпомагани от никъде, нямат трайни доходи. Липсват им 
елементарни условия за нормален живот. Становището на комисията е молбата на г-жа 
Севастакиева да не бъде уважена. И все пак аз искам да направя едно предложение – нека 
отпуснем 150 лева за децата, все пак предстоят празници, нека на тези деца им се купи по 
нещо, като Кмета на село Каран Върбовка да следи как ще бъдат разходени средствата. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 
1. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 
Ако става въпрос за Ваня – аз съм твърдо против, но тук става въпрос за децата и те 

не са 5, а са общо 12. Всички тези деца искат да се зарадват на Коледа и аз приемам 
предложението да следя как ще бъдат изразходвани средствата.  

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Моето становище беше против отпускането на помощ на г-жа Севастакиева, но 

въпреки всичко ще гласувам „За”. Г-жа Севастакиева не е родител, на който да отпускаме 
помощ, още повече, че в молбата и пише, че иска пари, за да си плати водата, което е 
непосилно за нас. Следващият път когато има такъв проблем Вие г-н Кмете елате в 
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заседанието на комисията ни и кажете за какво става въпрос. Нека в решението да 
запишем, че кмета ще осъществява контрол по разходването на средствата. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Нека отпуснем 200 лева, все пак 12 деца са.  
4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
В такъв случай аз си оттеглям предложението, нека отпуснем 200 лева. 
 

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

предложения.  
Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно: Отказва да 

бъде отпусната на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. 
„Света Марина” № 11 еднократна финансова помощ, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 13 (тринадесет) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се” предложението 

не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев, а 
именно: Отпуска на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на 
ул. „Света Марина” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението, а именно: В проекта за решение да добавим 
нова т. 4 със текста: „Задължава Кмета на Кметство село Каран Върбовка да следи как ще 
бъдат изразходени средствата”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
След приключване на разискванията по двадесет и 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 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. № 470 от 
09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 537   

1. Отпуска на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на 
ул. „Света Марина” № 11 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”. 
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4. Задължава Кмета на Кметство село Каран Върбовка да следи как ще бъдат 
изразходени средствата. 

  

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 471/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова, живееща в град 
Две могили, на улица „Лом” № 10. 

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

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Стефка 

Иванова Павлова, в която тя твърди, че е безработна, живее сама и няма никакви доходи, 
освен пенсията, която получава от Военно министерство в размер на 110 лева. Моли ни да 
и отпуснем еднократна финансова помощ, за да си закупи дърва за огрев. Становището на 
комисията е молбата на г-жа Павлова 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 Павлова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 150 лева. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и 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 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. № 471 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 538   

1. Отпуска на Стефка Иванова Павлова, живееща в град Две могили, на ул. „Лом” 
№ 10 еднократна финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) 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”. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 472/09.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова, живееща в град 
Две могили, на улица „Младост” № 10. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Петка 

Петрова Калинова, в която тя твърди, че е пенсионерка с размер на пенсията 202 лева. 
Живее сама и няма никакви доходи, няма кой да и помага. Моли ни да и отпуснем 
еднократна финансова помощ, за да си закупи дърва за огрев. Становището на комисията 
е молбата на г-жа Калинова да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Калинова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с 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. № 472 от 09.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 539   

1. Отпуска на Петка Петрова Калинова, живееща в град Две могили, на ул. 
„Младост” № 10 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”. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/13.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов, живеещ в село 
Кацелово, на улица „Детелина” № 34. 

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

Кръстев Борисов, в която той твърди, че на 11.12.2013 г. е възникнал пожар, в следствие 
на който основното жилище, в което живее изгаря до основи. Становището на комисията е 
молбата на г-н Борисов 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-н 
Борисов и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
По двадесет и 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 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. № 476 от 13.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 540   
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1. Отпуска на Любен Кръстев Борисов, живеещ в село Кацелово, на ул. „Детелина” 
№ 34 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”. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 478/13.12.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кондосала Маринова Маринова, живееща 
в град Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на 

Кондосала Маринова Маринова, в която тя твърди, че на 09.11.2013 г. е претърпяла ПТП, 
в следствие на което в долния десен крайник получава фрактура. Становището на 
комисията е молбата на г-жа Маринова да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
По двадесет и 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. № 478 от 13.12.2013 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 541   

1. Отказва да бъде отпусната на Кондосала Маринова Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7 еднократна финансова помощ. 

 

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

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 25.12.2013 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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