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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 

№ 34 
 

Днес, 24 януари 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и четвъртото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Радослав Косев Радев. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

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

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

дневен ред на настоящото редовно заседание. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 3/03.01.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 4/03.01.2014 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/08.01.2014 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физически и юридически лица през 2013 година. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 14/09.01.2014 г., относно: 
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили за 2014 
година е определяне начини на ползване на дървесината. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 105 от 
19.12.2013 година на Районен съд – Бяла. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 141 от 
12.11.2013 година на Районен съд – Бяла. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 18/10.01.2014 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321, 
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект 
„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І  /Обретеник – Бяла/ - граница 
/Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 
до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път 
RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково 
– Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 
до ОК 63 на път  RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен 
между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.” 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 19/10.01.2014 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа, 
тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, 
Община Две могили, Област Русе”, сключен между Община Две Могили и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 20/10.01.2014 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. 
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/10.01.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/13.01.2014 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2013 г. 
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Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 25/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2014 година. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 26/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на общинска администрация по Общинския план за 
младежта за 2013 година. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 27/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Общинския план за младежта за 2014 година. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 28/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до края на 
мандат 2011 – 2015 година. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи, с начин 
на трайно ползване “Нива”  в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., относно: 
Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен план-план 
за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали от 
находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ МОГИЛИ, 
Област Русе. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

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

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2014 г. 

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

21. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 33/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 2013 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
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22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 34/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Миткова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Мирослав Александров Маринов. 

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

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 35/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 36/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Димитров Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

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

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 37/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили. 

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

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 38/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Иванов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Захари Стоянов” № 17. 

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

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 39/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, 
живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8 

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

28. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 41/15.01.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на „такса битови отпадъци” за 2014 г. на ПГСС 
„К.А.Тимирязев” град Две могили. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
 

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 3/03.01.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

По нея докладва:  

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

относно приемането на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 
Две могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. Той се внася във връзка с 
приемането на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Две могили за второто 
шестмесечие на 2013 г. През 2013 година в Бюджета на Община Две могили са били 
планирани 75 450 лева за разходи на Общинския съвет. За второто шестмесечие на 
годината от Общинския съвет са усвоени 38 081.22 лева. Общото изпълнение на бюджета 
на Общински съвет за 2013 година в проценти е 95.25 %. Изпълнението на бюджета е 
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представен и в табличен вид по-подробно. Становището на кимисията е отчетът да бъде 
приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 3 от 03.01.2014 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 542 
 

1. Приема за сведение Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 

Втора точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 4/03.01.2014 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  

1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
В брой 1 от 03.01.2014г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това 
налага да бъдат направени съответните изменения и в нашия Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое 
заседание направените предложения и ги приема, като преви предложение за допълнение 
в § 3, а именно: в чл. 122, ал. 1, т. 1 се изменят така: числото 40 се заменя с числото 50, а т. 
2 се изменя така: числото 20 се заменя с числото 30. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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, но първо ще прогласуваме предложението на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: параграф 3 да бъде допълнен със следното: в чл. 122, ал. 1, т. 1 се изменят така: 
числото 40 се заменя с числото 50, а т. 2 се изменя така: числото 20 се заменя с числото 
30, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка с 
направените изменения и допълнения от Комисията по „Бюджет и финанси”, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
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 и Докладна записка с вх. № 4 от 03.01.2014 г. с 11 

(единадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 543 
 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, който влиза в сила от 01.01.2014 г. 

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/08.01.2014 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физически и юридически лица през 2013 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената ни информация за работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физически и юридически лица през 
2013 година. Информацията е много всеобхватна и комисията излезе със становище тя да 
бъде приета. Една от приоритетните задачи и основни дейности на общинска 
администрация е облекчаване и подобряване на административното обслужване на 
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гражданите и бизнеса. За изпълнението на тази задача и основни дейности от 2008 година 
е открит Центърът за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/. Центърът е 
разположен на партерния етаж на административната сграда на Община Две могили, 
леснодостъпен и е създадена възможност за обслужването на всички потребители. Той 
предоставя 116 административни услуги и разполага с общо 5 работни места, като 
техническите услуги са изнесени на отделно гише към отдел „Устройство на 
територията”. На „едно гише” се подават заявления, придружени с необходимите 
документи. Работните места в Центъра за услуги и информация на гражданите са 
оборудвани с модерна компютърна техника и специализирани софтуери.  

Автоматизиран е целият документооборот в общината и кметствата с цел облекчаване 
работата и повишаване качеството на услугите. От м. април 2013 год. е изградена VPN 
връзка, инсталиран е WEB модул на деловодната система ARHIMED в кметствата и 
кметските наместничества, даващ възможност за завеждане и проверка на статуса на 
постъпили входящо изходящи преписки и заявления за аминистративни услуги. Осигурен 
е достъп от всички кметства и кметски наместничества до регистрите по гражданско 
състояние, съхранявани в община Две могили, като чрез програмата Act Ware могат да си 
вадят съответните актове за събития, станали на територията на кметството. Поддържа се 
годишен електронен сертификат за достъп до Национална база данни „Население” на 
определените със Заповед на Кмета на община Две могили служители от общината, 
кметствата и кметските наместничества. Осигуреният достъп до Национална база данни 
„Население” дава възмождонст на служителите да издават доста бързо и точно видовете 
удостоверения, да правят справки и сверяват електронния еквивалент на личните 
регистрационни картони. С изграждането на връзката е въведена информационната 
система „Матеус” към Министерството на финансите на Република България за събиране 
на местни данъци и такси. В кметствата и кметските наместничества бяха открити касови 
салони, даващи възможност на гражданите и бизнеса от всяко населено място за заплащат 
данъчните си задължения и такси за административни услуги.  

На този етап община Две могили е първа и единствена в региона, в която има 
функционираща единна система за документооборот и самостоятелни действащи касови 
салони във всички кметства и кметски наместничества. 

За подобряване на комуникацията и осъществяване на обратна връзка за 
определяне удовлетвореността на клиентите от административни услуги ръководството 
на Община Две могили извършва анкетиране чрез „Книга за жалби, оплаквания и 
препоръки на гражданите”. Книгата е на разположение на гражданите в ЦУИГ и в нея 
могат да бъдат направени коментари и препоръки относно административното 
обслужване за повишаване качеството на административните услуги, от там и повишаване 
на удовлетвореността на клиентите от услугата. Периодично се извършва преглед на 
съдържанието на книгата от Секретаря на общината или директор на дирекция АПИО за 
новопостъпили сигнали, отзиви или протести и при необходимост се разпореждат за по-
нататъшни действия във връзка с тях. Събраната информация се обобщава и представя за 
преглед от ръководството.  

С попълването на анкетните карти, които са поставени на гишетата за услуги и 
достъпни на сайта на общината всеки гражданин може да даде своята оценка за работа на 
администрацията и да отправи не само своите препоръки и предложения, но и да поощри 
добрите практики. На база на попълнените анкети, постъпилите жалби и препоръки, 
периодично се извършва оценка на провежданата от администрацията политика. Към м. 
октомври 2013 г. е изготвен отчет-анализ от извършена анкета, целяща проучване 
мнението на гражданите – потребители на административни услуги относно проявата на 
корупционно поведение от страна на служителите в общинската администрация. В 
анкетата взеха участие 27 души, потребители на административни услуги. Всички 
участници са попълнили анкетата на хартиен носител. Няма подавани анкети по 
електронен път. 

Въз основа на проведеното проучване могат да се направят следните изводи: 
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1. Гражданите се разделят по отношение мнението си за наличие на корупция в 
администрацията. Почти няма възможност за осъществяване на корупционни действия в 
службите според 58.4 % от респондентите. 100 % от гражданите отговарят, че не се е 
случвало служител от администрацията да поиска пари или друг вид нерегламентирана 
облага, извън нормативно определените тарифи. Следователно, позовавайки се на 
анкетните данни, корупцията в Община Две могили е с малки размери.  

Една от приоритетните задачи и основни дейности на общинската администрация е 
модернизиране на компютърната техника и информационната система с цел подобряване 
на административното обслужване на гражданите.  

Повишаването на административния капацитет е по посока на разшираване на 
професионалните знания и умения на работещите в администрацията, свързани с 
компетенциите на други институции, както и със законите, регламентиращи тяхната 
дейност, което неминуемо допринасят за по-добрата информираност и на гражданите 
относно защитата на техните права и интереси. 

По отношение повишаване качеството на административното обслужване усилията 
са насочени към търсене на възможности да се облекчат част от процедурите по 
предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса, за което има 
разработени нови стандарти за административното обслужване. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 12 от 08.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 544 
 

1. Приема предоставената Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физически и юридически лица през 
2013 година, като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физически и юридически лица за 2013 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 14/09.01.2014 г., относно: 
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили за 2014 
година е определяне начини на ползване на дървесината. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар 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 докладната записка и излезе със становище тя да бъде приета 
със следните изменения: 

1. В т. 2 от предложеният ни проект на решение, в таблицата подточки 5 и 6, където 
са записани имотите в с. Баниска да отпаднат, като на тяхно място се добавят имоти от с. 
Бъзовец, които са от двете страни на път RSE 1082 от четвъртокласната пътна мрежа на 
общината, а именно: имот № 103002; № 000419; № 000415; № 000414; № 000413; № 
000431; № 000215; № 000333. Мотивите ни за това предложение са, че от площите в село 
Баниска добиват на дървесина ще е прекалено малък, а и населението ще бъде ощетено, 
тъй като там има разположени пчелини. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз искам да внеса малко яснота – в предложените имоти, които се намират в село 
Бъзовец има достатъчно акациеви дървета, които са многогодишни и представляват 
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опасност на пътя, тъй като това са дървета, които са покрай пътя. Считам предложението 
за разумно. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

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

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”, а именно: в т. 2, подточки 5 и 6 
от таблицата да отпаднат, като на тяхно място се добавят имоти от с. Бъзовец, както 
следва: № 103002; № 000419; № 000415; № 000414; № 000413; № 000431; № 000215; № 
000333, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от 

Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, 

ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за 

Управление на общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 14 от 09.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 545 
 

1. Утвърждава годишния план съгласно образец посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 
1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от общинския горски фонд на Община Две 
могили за 2014 г., по Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Дава съгласие да се извърши ползване - добив на дървесина в следните имоти от 
общинския горски фонд на Община Две могили, както следва : 

Пози

ция 

№ 

Землище 
Имот 

№ 

Отдел, 

подотдел 

Дървесен 

вид 

Площ 

(дка) 

Прогнозно 

количество 

(куб.м.) 

без клони 

Прогнозно 

количество 

(куб.м.) 

с клони 

І. 

1. Две могили 000310 206 ф Ак, дж, 
пбрс 

20 60 70 

2. Две могили 000310 206 х Акация 3 15 15 
3. Две могили 000310 206 ш Акация 5 45 50 
4. Бъзовец 103002 неустроен Акация 3.478   
5. Бъзовец 000419 неустроен Акация 10.213   
6. Бъзовец 000415 неустроен Акация 27.268   
7. Бъзовец 000414 неустроен Акация 6.474   
8. Бъзовец 000413 неустроен Акация 3.478   
9. Бъзовец 000431 неустроен Акация 2.221   
10. Бъзовец 000215 неустроен Акация 1.674   
11. Бъзовец 000333 неустроен Акация 2.363   
12. Кацелово 000029 280 н Акация 69 900 980 
13. Могилино 000144 106 щ Акация 5 35 40 
14. Помен 004006 107 г Акация 15 140 150 
15. Острица 000281 235 з Акация 6 30 35 
16. Острица 000269 237 д Акация 8 35 40 
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17. Острица 000218 239 а Акация и 
др 

8 40 45 

18. Острица 000232 239 б Акация 12 70 70 
      208.169 1560 1705 

ІІ. 

1. 
Пепелина 

790003 
790004 

209 н Чер бор 75 670 750 

2 Широково 000053 257 м Топола 9 170 190 
      84 840 940 

     Общо : 252 2 400 2 645 

3. Общински съвет Две могили приема следния начин за ползване на дървесина от 
общински горски фонд, както следва : 

3.1. Ползването на дървесина в определените в позиция № І подотдели, да се 
осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата 
дървесина. 

3.2. Ползването на дървесина в определените в позиция № ІІ подотдели да се 
осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина 
на корен. 
 4. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе 
процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в 
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина за 2014 г. - 5 стр. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 105 от 
19.12.2013 година на Районен съд – Бяла. 

По нея докладва:  

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

В Общинският съвет е постъпила настоящата докладна записка от кмета на 
общината, с която иска да приемем предложения ни проект за решение, а именно: да 
дадем съгласието си, посочените в докладната лица да бъдат обезщетени с два имота, с 
обща площ от 9.785 декара земеделска земя, находяща се в землището на село Чилнов, в 
местността „Ясаците”. 
 Той обосновава искането си със съдебното решение № 105 от 19.12.2013 г. на 
Беленски районен съд по гражданско дело № 616 по описа за 2013г. и § 27, ал. 2 от 
Предходните и Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в Държавен 
вестник, брой 62 от 10.08.2010 г. 
 Втора комисия, разгледа на свое заседание докладната записка. Разискванията, 
които се проведоха по нея, откроиха два основни въпроса, на които трябваше да бъде 
даден отговор, а именно: 
 1. Имаме ли право, като Общински съвет, след като е налице съдебно решение, ние 
да приемаме предложения ни проект за решение? 
 2. Правилно ли е формулирано самото решение? 
 По първият въпрос, всички членове на втора комисия се обединихме около 
становището, че имаме такова право.  
 Това ни право произтича от приетата промяна в статута, който имат земите по чл. 
19 от ЗСПЗЗ (т.нар. “земи от остатъчния поземлен фонд”). Ще припомня, че първоначално 
земите от остатъчния поземлен фонд бяха предоставени за стопанисване и управление на 
общините, а след изтичането на 10-годишен срок от влизане в сила на плана за 
земеразделяне, съответно от одобряването на картата на възстановената собственост, се 
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предвиждаше да се придобият в собственост от общините. С изменението на ЗСПЗЗ през 
2007 г. (ДВ, бр. 13 от 09.02.2007 г.) земите по чл. 19 бяха прогласени за общинска 
собственост по силата на закона, но върху тях бе наложен временен 5-годишен 
ограничителен режим за разпореждане и управление, който изтичаше на 13.02.2012 г. С 
отмяната на алинеи 4, 5, 7-12 в чл. 19 (§ 5 от ЗИД на ЗСПЗЗ), ограниченията при 
разпореждането и управлението на земите по чл. 19 формално отпадат с влизането на 
изменението в сила.  

Но за общинските съвети остава задължението да предоставят земи от общинския 
поземлен фонд за:  

а) установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение 
на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на 
собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;  

б) изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;  
в) обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде 

възстановена, което е възпроизведено в § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ и не е ограничено със срок, 
изисква заделяне на необходимия поземлен ресурс, за да се гарантира предоставянето на 
земите от общинския поземлен фонд на собственици с признати права на възстановяване 
на собствеността.  

Това в нашата община е направено. Представено ни е съдебно решение. В него има 
предвидени два варианта за обезщетяване на собственици. Кметът на общината ни 
предлага да изберем единият от тях. 

По вторият въпрос, ние считаме, че текста в точка 1, на предложеният ни проект за 
решение „Дава съгласие за обезщетяване на …” трябва да бъде заменен с текста ”Да бъдат 
обезщетени ...” В останалата част, решението остава така, както е предложено. 

Кметът на общината присъства при разглеждането на докладната записка и изрази 
становище, че е съгласен с предложението на втора комисия. 

В този смисъл, ние предлагаме, общинския съвет да приеме своето решение. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: текста в точка 1, на предложеният 
проект за решение „Дава съгласие за обезщетяване на …” да бъде заменен с текста ”Да 
бъдат обезщетени ...”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

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

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

8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал. 2 

от Предходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на 

Решение № 105 от 19.12.2013 г. на Беленски районен съд по гражданско дело № 616 

по описа за 2013 г. и Докладна записка с вх. № 15 от 09.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 546 
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1. Да бъдат обезщетени Петко Станев Пенев от град Русе, община Русе, област 
Русе, улица”Скопие” № 6, вх. 1, ет. 3, ап. 6 и Никола Станев Моллов от град Русе, община 
Русе, област Русе, улица ”Йосиф Дайнелов” № 12, със следните имоти в землището на 
село Чилнов, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 81373, с обща площ 9.785 дка, а 
именно : 

1.1. Полска култура от 8.006 дка, ІV категория, местност „Ясяците”, имот № 
003020.  

1.2. Полска култура от 1.779 дка, ІV категория, местност „Ясяците”, имот № 
003021. 

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

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 16/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 141 от 
12.11.2013 година на Районен съд – Бяла. 

По нея докладва:  

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

Тази докладна е идентична с предходната. Затова няма да повтарям, всичко, което 
казах преди малко. 

Ще кажа, че с тази докладна записка, кмета на общината иска да приемем 
предложения ни проект за решение, с което да дадем съгласието си, посочените в 
докладната лица да бъдат обезщетени с шест имота, с обща площ от 14.045 декара 
земеделска земя, находяща се в землището на село Острица, в местността „Кула баир”. 

Представено е съдебно решение № 141 от 12.11.2013 г. на Беленски районен съд по 
гражданско дело № 617 по описа за 2013 г. 

Втора комисия, разгледа докладната записка. Становището ни е, текста в точка 1, 
на предложеният ни проект за решение „Дава съгласие за обезщетяване на …” трябва да 
бъде заменен с текста ”Да бъдат обезщетени ...” В останалата част, решението остава така, 
както е предложено. 

Кметът на общината присъства при разглеждането на докладната записка и изрази 
становище, че е съгласен с предложението на втора комисия. 

В този смисъл, ние предлагаме, общинския съвет да приеме своето решение. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, а именно: текста в точка 1, на предложеният 
проект за решение „Дава съгласие за обезщетяване на …” да бъде заменен с текста ”Да 
бъдат обезщетени ...”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

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

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

т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, 
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ал. 2 от Предходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в 

изпълнение на влязло в сила Решение № 141 от 12.11.2013 г. на Беленски районен съд 

по гражданско дело № 617 по описа за 2013 г. и Докладна записка с вх. № 16 от 

09.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 547 
  

1. Да бъдат обезщетени Юлиян Антонов Филипов от село Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе, улица ”Георги Бенковски” № 16; Гюлсюн Ахмедова Топчиева от 
село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, улица ”Стара планина” № 1; 
Ружди Ахмедов Юсменов от село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, 
улица ”Чавдар войвода” № 11 и Ремзи Ахмедов Мехмедов от село Каран Върбовка, 
община Две могили, област Русе, улица ”Хан Крум” № 25, със следните имоти в 
землището на село Острица, община Две могили, обл. Русе ЕКАТТЕ 54362, с обща площ 
14.045 дка, а именно : 

1.1. Друга посевна площ от 1.091 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066001;  

1.2. Друга посевна площ от 0.990 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066002;  

1.3. Друга посевна площ от 1.322 дка VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066003;  

1.4. Друга посевна площ от 1.423 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066004;  

1.5. Друга посевна площ от 6.791 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066024;  

1.6. Друга посевна площ от 2.428 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 
066025;  

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

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 18/10.01.2014 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321, 
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект 
„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І  /Обретеник – Бяла/ - граница 
/Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 
до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път 
RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково 
– Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 
до ОК 63 на път  RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен 
между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.” 

По нея докладва:  

1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

относно издаването на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция. На 12.09.2011 година е сключен договор за отпускане на 
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 
година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
между община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” за подпомагане на проект 
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„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І  /Обретеник – Бяла/ - граница 
/Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 
до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път 
RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково 
– Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 
до ОК 63 на път  RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен 
между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.” на обща стойност 
5 245 208 лева. Община Две могили има право на авансово плащане в размер на 50 % от 
първоначално одобрената финансова помощ. Авансовото плащане в размер на 2 622 604 е 
получено на 06.12.2011 година. Държавен фонд „Земеделие” дава възможност на 
бенефициентите по договорите да кандидатстват за плащане на ДДС по отпуснатия аванс 
срещу подписан запис на заповед в размер на 110 % от размера на ДДС. Становището на 
комисията е докладната записка да бъде приета. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да попитам г-н Христов да ни разясни кое налага подписването на тези 
запис на заповеди? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

ДДС-то на целия проект и по мярка 321 и 322 при кандидатстването не е било 
признато като разход и не е одобрено. През 2012 година ДДС-то вече е признато като 
разход от ДФ „Земеделие” и ние вече имаме право да кандидатстваме за него. 
Изискванията са такива да се издаде запис на заповед и ако ние не го направим няма да ни 
признаят разхода. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с и чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 

основание договор за отпускане на финансова помощ № 18/321/01045 от 12/09/2011 по 

мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за 

Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І  /Обретеник – 

Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – 

RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод 

от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две 

могили – Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с 

подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път  RSE 1082 в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе”, сключен между Община Две могили и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление град София, 

булевард „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 

номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор и 

Докладна записка с вх. № 18 от 10.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 548 
  

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 576 972.88 (петстотин седемдесет и шест хиляди 
деветстотин седемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % 
от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321 "Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Подобряване на 
общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово 
– Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с 
подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село 
Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково – Чилнов – 
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Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на 
път  RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен между Община 
Две могили и ДФ „Земеделие” сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи 
за получаване на ДДС на извършеното авансовото плащане по договор № 18/321/01045 от 
12/09/2011 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 19/10.01.2014 г., относно: 
Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа, 
тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, 
Община Две могили, Област Русе”, сключен между Община Две Могили и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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 издаването на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция. На 26.07.2011 година е сключен договор за отпускане на 
финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони между община Две могили 
и Държавен фонд „Земеделие” за подпомагане на проект „Обновяване и развитие на 
населените места“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. 
Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, Област Русе” на 
обща стойност 1 871 116 лева. Община Две могили има право на авансово плащане в 
размер на 50 % от първоначално одобрената финансова помощ. Авансовото плащане в 
размер на 935 558 лева е получено на 01.12.2011 година. Държавен фонд „Земеделие” дава 
възможност на бенефициентите по договорите да кандидатстват за плащане на ДДС по 
отпуснатия аванс срещу подписан запис на заповед в размер на 110 % от размера на ДДС. 
Становището на комисията е докладната записка да бъде приета.  

В разисквания по осма точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Тъй като Общината не е регистрирана по ДДС няма как да ни се възстанови това 
ДДС ако не се кандидатства. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 

основание договор за отпускане на финансова помощ № 18/322/00514 от 26.07.2011 г. 

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за Проект 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. 

Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две Могили, Област Русе”, сключен 

между Община Две Могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 

адрес на управление град София, булевард „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор и Докладна записка с вх. № 19 от 10.01.2014 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 549 
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1. Упълномощава Кмета на общината Николай Христов да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 205 822.76 (двеста и пет хиляди осемстотин двадесет и 
два лева и седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места“  за Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. 
Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две Могили, Област 
Русе“ сключен между Община Две Могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Две Могили да подготви необходимите документи 
за получаване на ДДС на извършеното авансовото плащане по договор № 18/322/00514 от 
26.07.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 20/10.01.2014 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

касаеща вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. Това се 
прави, тъй като Общината възнамерява да кандидатства с проект „Саниране на общинска 
административна сграда град Две могили, област Русе”, находяща се на улица „Кирил и 
Методий” № 14, с който е кандидатствано през периода 2007-2012 г. по Проект “Красива 
България”. Сега се потвърждава кандидатстването за 2014 г. със стойност на проекта 
265 550 лева. Това включва направа на външна топлоизолация с боядисване, подмяна на 
дограмата с PVC, ремонт на тротоарите и изграждане на паркинг пред сградата. 
Финансирането от Проект „Красива България” е 50 % на проекти до 200 000 лева (най-
много 100 000 лева с ДДС), а участието на Общината по проекта е 165 703.20 лева или 
62.4 % от общата стойност на проекта. Становището на комисията е предложеният ни 
проект за решение да бъде приет. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам само да кажа, че по начина на изписване на решението не е ясно къде се 
намира сградата, поради което предлагам т. 1 от решението да се продължи с текста: „ .... 
находяща се на улица „Кирил и Методий” № 14.” 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Общинския съветник г-н Байчо Георгиев. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник г-н Байчо Георгиев, а 
именно: т. 1 от решението да се продължи с текста: „ .... находяща се на улица „Кирил и 
Методий” № 14.”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 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 и Докладна записка с 

вх. № 20 от 10.01.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 

(един) глас „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 550 
  

1. Дава съгласие за отпускане на сумата 165 703.20 (сто шестдесет и пет хиляди 
седемстотин и три лева и двадесет стотинки) – 62.4 % от общата стойност 265 550 лева на 
проект „Саниране на административна сграда” град Две могили, област Русе по Проект 
“Красива България” към Министерството на труда и социалната политика, находяща се на 
улица „Кирил и Методий” № 14. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2014 г. 
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/10.01.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

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 въпросната докладна 
записка относно приемането на Наредба за изменение на Наредба № 13. Това се прави, 
тъй като на територията на Община Две могили има две общински училища и една 
държавна гимназия. Учениците от учебните заведения представят Общината на редица 
състезания, олимпиади и конкурси от регионален, национален и международен характер. 
Сред тях има високи достижения и престижни награди. Община Две могили има традиции 
за стимулиране в развитието и закрила на децата, които ни радват с успехите си и 
допринасят за имиджа на населеното ни място. При проведено на 09.12.2013 г. заседание 
на Комисия за защита на децата с изявени дарби на трериторията на Община Две могили 
са били предложени и обсъдени промени в Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 
област Русе, указваща мерките и условията за закрила и финансиране според постигнатите 
резултати, а именно право на закрила да има всяко дете, ученик на територията на 
Община Две могили. Поради това се налага промяна на наредбата, като навсякъде в 
наредбата думите “общински учебни заведения” се заменят съответно с “учебни заведения 
на територията на Община Две могили”. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам да направя само едно уточнение в проекта на решение в т. 1 би било по-
правилно да се запише „1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 ....., считано от 
01.01.2014 г.” 

 

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, като предлагам първо да гласуваме предложението, каето направих аз. 

Който е съгласен с предложението, а именно: в т. 1 от решението да се запише 
„Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 ... , считано от 01.01.2014 г.”, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

 

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

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, 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. № 21 от 10.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 551 
  

1. Приема Наредба за изменение на Наредба 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две 
могили, област Русе, считано от 01.01.2014 г. 

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

Приложение: Наредба за изменение на Наредба 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/13.01.2014 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложения ни отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 
г. и го приема. Както винаги отчетът е представен в табличен вид, много добре е 
подготвен. Имаме една единствена забележка – там където има решения за продажба или 
отдаване под наем нека се записва и сумата, за която е продаден или отдаден под наем 
съответния имот. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с Решение № 523 по Протокол № 33 от 

20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 22 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 552 
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1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за периода от 01.07.2013 година до 31.12.2013 
година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 01.07.2013 година до 31.12.2013 година. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/13.01.2014 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на 
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, която касае промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 
г. и актуализация на плана на капиталовите разходи за 2013 г. и излезе със становище тя 
да бъде приета. Това се налага, тъй като са постъпили докладни записки от второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити, които предлагат промени по бюджетите им. При 
усвояването на капиталовите разходи от целевата субсидия е останал остатък от обект 
„Изграждане на водопроводи и огради на гробищните паркове в населените места в 
общината”, който е пренасочен към обект „Основен ремонт на тротоари гр. Две могили”.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 64, 

ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 24 от 13.01.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 553 
  

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. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 25/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2014 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложеният ни Спортен 
календар за 2014 година на община Две могили и го приема. В него много подробно са 
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описани залегнатите мероприятия като са обхванати всички възрастови групи от 
населението. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз искам само да отбележа, че в спортния календар не виждам селските футболни 
отбори и дори и представителния ни отбор. Защо не са отразени? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Футболните отбори не са отразени, тъй като тези мероприятия ние сме длъжни да 
ги направим и затова не са включени в календара. Отбора в село Баниска няма 
регистрация и той минава чрез бюджета на двемогилския отбор. Средствата са заложени в 
бюджета на общината за 2014 г. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 25 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 554 
  

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

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 26/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на общинска администрация по Общинския план за 
младежта за 2013 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения ни отчет за 
дейността на общинска администрация по Общинския план за младежта за 2013 г. и го 
приема. Отчетът е много обстоен и много подробен. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 26 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 555 
 

1. Приема Отчет за дейността на общинска администрация по Общински план за 
младежта за 2013 г. 

Приложение: Отчет за дейността на общинска администрация по Общински план 
за младежта за 2013 г. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 27/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Общинския план за младежта за 2014 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната записка, 
относно приемането на План за младежта на общината за 2014 г. Той е разработен 
съгласно изискванията на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. В 
него са заложени дейности, свързани с развитието на младите хора, работа с деца и 
младежи. В него са набелязани конкретни и изключително интересни мероприятия, чрез 
които да се повиши гражданската активност на младежите в общината. Предложени са 
конкретни мерки за развитие на младите хора в малките населени места; насърчаване 
активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании. Планът е 
разработен изключително добре, много старание е вложено в изготвянето му, поради 
което становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 27 от 13.01.2014 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 556 
  

1. Приема Общински план за младежта за 2014 г. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 28/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до края на 
мандат 2011 – 2015 година. 

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 предложената ни Актуализирана Програма за управление на 
Община Две могили до края на мандат 2011 – 2015 година. Тази програма трябва да се 
представя пред Общинския съвет периодично от общинската администрация. В 
предложената ни програма администрацията залага на 4 основни приоритета, които са: 
подобряване на жизнения стандарт на населението; изграждане и поддържане на модерна, 
надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и оптимизиране на 
социалните процеси в населените места; развитие на общинската икономика и 
повишаване на конкурентоспособността и формиране на ефективна и прозрачна общинска 
администрация. В самата програма няма точна и ясна конкретика – така например не са 
посочени кои читалища ще бъдат ремонтирани; не са посочени кои улици ще бъдат 
преасфалтирани; санирането на сградите в кои населени места ще бъде извършено. 
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Становището на комисията е програмата да бъде приета, като в т. 1 от решението да се 
запише „Приема за сведение ....”. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Аз мисля, че при приемането на тази програма би било редно Кметът да вземе 
отношение. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Програмата за управление на Кмета на Община Две могили вече е приета. Това е 
Актуализирана програма за управление, която е до края на мандата или по-точно за 
следващите две години и е съобразена с новия програмен период 2014 – 2020 година. В 
нея са заложени стратегически приоритети. Искам да ви обърна внимание, че чл. 44, ал. 5 
от ЗМСМА казва така: „Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за 
управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата 
съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните 
резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за 
изпълнението на програмата в срок до 31 януари.” В заложените приоритети на този етап 
ние не можем да кажем конкретно коя улица ще бъде ремонтирана. Голяма част от 
нещата, които сме искали да направим те вече са факт. Това са проектите по мярка 321 и 
322, по Красива България, ремонт на парка, на поликлиниката и всичко това ще бъде 
реализирано до края на годината. В другите приоритети – когато се пуснат мерките в 
новия програмен период ще имаме възможност да кандидатстваме. Програмата е 
документ с отворен характер и винаги, когато пожелаем може да се промени. За водния 
цикъл в момента водим преговори и до края на месеца ще имаме отговор. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Ние бъркаме Програмата за управление на Кмета на Общината с Общинския план 
за развитие на Общината. В програмата трябва да се напише какво ще се направи, затова е 
необходима конкретика. Разбира се, че може да има някакви разминавания, но въпросът е 
ръководството на общината да има визия как иска и какво може да се направи. За ремонта 
на прака, според мен не това трябва да бъде приоритет на Общината, а училището в село 
баниска, защото училището е в много лошо състояние и всеки момент може да се срути. В 
самата програма чисто и просто можеше да се каже как Кметът на Общината вижда 
нещата, а ние преписваме Общинския план за регионално развитие. 

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

В разработването на тази програма взеха участие и ръководството и голяма част от 
служителите на общината, конкретиката в програма за управлението на един Кмет идва 
тогава, когато той дава отчет. Да казваме, че ще направим голф-игрище или нещо друго 
нереално ще бъде една игра с доверието на жителите в Общината. Тук конкретно и ясно е 
казано какво може да се случи съобразно програмния период, който предстои и съобразно 
мерките, които ще бъдат отворени и ние ще се стараем да кандидатстваме по тях. Когато 
читалищата кандидатстваха и село Кацелово подадоха в ДФЗ апликационна форма, но до 
ден днешен не са одобрени. За читалището в Две могили, благодарим на консултантската 
фирма, то ще бъде факт. Не можем да конкретизираме, че ще направим читолището в село 
Бъзовец, например, а да се окаже, че читалището в село Кацелово в новия програмен 
период е спечелило проекта. Тогава ще търсим отговорност защо сме казали, че ще 
ремонтираме читалището в Бъзовец, а сме направили това в Кацелово. 

5. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Аз не съм очарован от това, което ни се представя. Пак казвам – в програмата няма 
конкретика, има посочени две или три неща, които аз считам че няма как да се направят. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник: 

В програмата няма нищо конкретно. Трябва да се каже – да, аз имам намерение да 
направя това и това, може да не се изпълни на 100 %, но ние трябва да знаем какви са 
вашите намерения. Защо чак сега ни се внася тази програма, всичко в нея са едни общи 
пожелания. Не може да се види какво от обещаното е свършено. 
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7. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Поясненията, които дадох току-що бяха конкретни на това, което ще се случи. Ние 
не знаем кои мерки ще бъдат отворени, за да кажем какво ще направим. За улиците – це 
направим поименен списък и когато се отвори програмата ще кажем със сигурност. Не 
приемам това, което каза г-н Лашев и г-н Георгиев. 

8. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

За читалищата преди известно време бях казал те да станат всички частна 
общинска собственост. Това до сега можехме да го направим, за да могат да 
кандидатстват по проекти по-лесно. 

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да попитам Кмета на Общината по приоритет 3 – развитие на общинската 
икономика и повишаване на конкурентноспособността – да ми поясни какви са 
дейностите. Как вижда развитието на общинската икономика и повишаване на 
конкурентноспособността и по-конкретно да ни даде малко пояснения за дейностите 
описани по т.3, т.4 и т. 5. Например екопътеката от къде до къде ще бъде изградена? 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 

За тези дейности има готови проекти от преди, чакаме да се отворят програмите, за 
да кандидатстваме с тях за велоалеята, за пещерата „Орлова чука”, екопътеката също. На 
този етап не мога да коментирам нищо. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 28 от 13.01.2014 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 557 
  

1. Приема за сведение Актуализирана Програма за управление на Община Две 
могили до края на мандат 2011 – 2015 година. 

Приложение: Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до 
края на мандат 2011 – 2015 година. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване “Нива”  в землището на с. Батишница , Община 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 настоящата докладна записка и излезе със 
становище тя да бъде приета. Имотите, които се иска да бъдат отдадени под наем са 
включени в договор за наем № 293 от 01.08.2008 г., който изтича през месец юли тази 
година. В интерес на общината е да вземем решение за отдаване под наем на същите. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Нашата комисия също разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и 
излезе с предложение срокът за отдаване под наем на въпросния имот да не е 10 години, а 
9 години. Мотивите ни за това предложение са, че при едно евентуално разваляне на 
договора така ще стане много по-лесно, а ако срокът е 10 години то това би могло да стане 
само чрез съда. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Общинския съветник г-н Пламен Лашев. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник г-н Пламен Лашев, а 
именно: срокът за отдаване на имота да бъде 9 години, а не 10, моля да гласува с вдигане 
на ръка 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона 

за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7  за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне 

за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост н 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 29 от 13.01.2014 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 558 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 9 (девет) години имот № 022058 с площ 102.417 дка (сто 
и два декара, четиристотин и седемнадесет квадратни метра) по картата на възстановената 
собственост на землището на село Батишница, местност “Тетралика” с начин на трайно 
ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия ІV /16.056 дка/ и ІІІ /86.361/ 
при граници и съседи имот № 022057-полски път на общината, имот № 000151-полски път 
на общината, имот № 000153-полски път на общината предмет на  акт за частна общинска 
собственост № 1066 от 12.06.2008 г. 

1.1. При базисна годишна наемна цена съгласно чл. 71 ал.2 от Наредба №7 за реда 
на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 
Две могили, 20 и 25 лева за декар, началната годишна наемна цена при провеждането на 
търга да бъде 80 (осемдесет) лева на декар. 

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

1.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 

2. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., относно: 
Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен план-план 
за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали от 
находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ МОГИЛИ, 
Област Русе. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
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 Комисията Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси 
и други дейности” разгледа на свое заседание и тази докладна записка, която е във връзка 
с постъпило заявление от “ТЕРЕКС И КО” АД – СОФИЯ, концесионер на Находище за 
добив на строителни материали-варовици”Могилино”, разположено в с. Могилино, 
Община Две могили, Област Русе за концесионна площ от 181 172 кв.м., в землището на с. 
Могилино за изработване на специализиран подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ). Искането е на основание чл.124 а, от Закона за устройство на 
територията. На предходно наше заседание ние дадохме предварително съгласие за 

изработване на Подробен устройствен план, включващ новообразувания общински имот с 
проектен № 000187 в границите на бъдещата площадка на Кариера за добив на строителни 
материали от находище “Могилино”. Становището на комисията е докладната записка да 
бъде приета. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124-а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от 

Закона за устройство на територията, Решение № 513 По Протокол № 32/29.11.2013 г. 

и Докладна записка с вх. № 30 от 13.01.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 559 
  

1. Дава съгласие за изработване на проект за специализиран подробен устройствен 
план (ПУП-ПЗ) за обект „Кариера за добив на строителни материали от находище 
„МОГИЛИНО”, разположена в землището на село Могилино, Община Две могили, 
Област Русе”, съгласно Договор от 11.01.2013, в изпълнение на Решение № 785 от 24 
септември 2012 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г.). 

2. Одобрява представеното Задание за специализиран ПУП, за имоти с обща площ 
от 112.051 дка, в землището на село Могилино, община Две могили, включващо и 
новообразувания имот с проектен № 00018 (обособена част от ПИ №164 ), собственост на 
община Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши дейностите по разгласяване 
на настоящото решение, съгласно чл. 124-б, ал 2 от ЗУТ. 

Съгласно чл. 124-б, ал. 4 от ЗУТ настоящото Решение на общинския съвет не 

подлежи на оспорване. 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар 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, която е аналогична с 
предходната. Становището на комисията е предложеният ни проект за решение да бъде 
приет. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Нашата комисия разгледа и тази докладна записка на свое заседание, като тук 
отново излязохме с предложение срокът за отдаване под наем на въпросния имот да не е 
10 години, а 9 години. Мотивите са същите като предходните. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Общинския съветник г-н Пламен Лашев. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник г-н Пламен Лашев, а 
именно: срокът за отдаване на имота да бъде 9 години, а не 10, моля да гласува с вдигане 
на ръка 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона 

за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне 

за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 31 от 13.01.2014 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 560 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 
търг с явно наддаване за срок от 9 (девет) години, имот № 058001 с площ 147.582 дка (сто 
четиридесет и седем декара, петстотин осемдесет и два квадратни метра) по картата на 
възстановената собственост на землището на с. Батишница, местността “До резервоара” с 
начин на трайно ползване “Полска култура” категория на земята при неполивни условия 
ІІІ /трета/ при граници и съседи имот № 000062-селскостопанско летище, имот № 00028-
полски път на общината, имот № 000066-пасище,мера на общината предмет на  акт за 
частна общинска собственост № 1067 от 12.06.2008г. 

1.1. При базисна годишна наемна цена съгласно чл. 71 ал.2 от Наредба №7 за реда 
на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 
Две могили, 25 лева за декар, началната годишна наемна цена при порвеждането на търга 
да бъде 80 (осемдесет) лева на декар. 

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

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2014 г. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложената ни програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2014 г. Тя се изготвя и се внася съгласно чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на 
общинската собственост. Програмата трябва да бъде приета най-късно до приемане на 
бюджета на общината за съответната година. По своята същност годишната програма за 
управление на общинската собственост има отворен характер, което позволява да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на 
общинския бюджет. Становището на комисията е програмата да бъде приета. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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

1, т. 12 и ал 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 6, 

ал. 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи –общинска собственост в Община Две могили, област Русе, и 

Докладна записка с вх. № 32 от 13.01.2014 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа 

„Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 561 
  

1. Приема Годишна програма за управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост за 2014 година. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.  
 Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2014 година 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 33/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 2013 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – 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 предложеният ни отчет за 
дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните в Община Две могили за 2013 година и го приема. Аз искам само да 
отправя един апел към родителите и учителите на тези деца, че когато нещата се стигнат 
до там, че проблемите да се решават в тази комисия, тогава вече е късно. Децата 
прекарват по-голяма част от времето си в училище, позволяват си да пушат, а дори и да 
употребяват алкохол. Нека родителите и учителите бъдат по бдителни. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 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, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 
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противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Докладна записка с 

вх. № 33 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 562 
  

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 
прояви на малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 2013 година. 
 Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 
2013 година. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 34/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Миткова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Мирослав Александров Маринов. 

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 
Тихомира Миткова Йорданова. 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. 

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

г-жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 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. 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. № 34 

от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 563 
  

1. Отпуска на Тихомира Миткова Йорданова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Цар Иван Асен” № 23 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Мирослав Александров Маринов, 
роден на 28.12.2013 г. 

2. 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. № 35/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

По нея докладва:  
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1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, в 
която тя твърди, че двамата със съпругът и – Марин Йосифов Маринов са безработни. 
Нямат никакви доходи, парите не им стигат за нищо, нито за отопление, нито за сметки и 
храна. Становището на нашата комисия е помощта на г-жа Маринова да бъде отказана. 

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. № 35 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 564 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 36/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Димитров Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Иван 
Димитров Маринов, в която той твърди, че че на 07.01.2014 г. е навършил 100 години. 
Становището на комисията е молбата на г-н Маринов да бъде уважена. 

2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-н Маринов да му 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. № 36 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 565 
  

1. Отпуска на Иван Димитров Маринов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Васил Априлов” № 7 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
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 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвала 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. № 37/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – 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 Юсеин Ибрямов Юсеинов, в 
която той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от тежко заболяване, за 
което ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град София. Ибрям Юсеинов 
Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа на 
биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата 
на детето отглежда детето си сам, работещ е но средствата не му достигат, за да си 
покриват ежедневните разходи. Тъй като на детето му предстои поредният преглед в град 
София, Юсеин Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. 
Становището на комисията е молбата на г-н Юсеинов да бъде уважена. 
 2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. Нека средствата бъдат получени от Стефан Димитров – Управител на 
Центъра за обществена подкрепа в град Две могили, който да следи за тяхното 
разходване. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Общинския съветник г-н Теодор Андреев. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник г-н Теодор Андреев, а 
именно: като т. 2 да бъде записано „Средствата да бъдат получени от Стефан Димитров – 
Управител на Център за обществена подкрепа град Две могили, който да следи за тяхното 
разходване”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
Разисквания по 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. № 37 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 566 
  

1. Отпуска на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Изгрев” № 30 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 

2. Средствата да бъдат получени от Стефан Димитров – Управител на Център за 
обществена подкрепа град Две могили, който да следи за тяхното разходване. 

3. 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. 

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

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 38/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Иванов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Захари Стоянов” № 17. 

По нея докладва:  

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

Иванов Иванов, в която той твърди, че е инвалид с 60 % намалена работоспособност, тъй 
като страда от десностранна централна хемипареза. Издържа се единствено от 
инвалидната си пенсия, която е в размер на 127 лева. Няма никакви странични доходи, 
затова ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. Становището на комисията 
е молбата на г-н Иванов да бъде уважена. 

2. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-н Иванов да му бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 38 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 567 
  

1. Отпуска на Пламен Иванов Иванов, живеещ в град Две могили, на улица „Захари 
Стоянов” № 17 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвала 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 седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 39/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, 
живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на 
Димитринка Василева Йорданова, в която тя твърди, че е инвалид с 80 % намалена 
работоспособност, тъй като страда от заболяване на очите. Живее сама и се издържа 
единствено от инвалидната си пенсия, която е в размер на 120 лева. Няма никакви 
странични доходи, затова ни моли да и отпуснем еднократна финансова помощ. 
Становището на комисията е молбата на г-жа Йорданова да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 39 от 13.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 568 
  

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

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 41/15.01.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на „такса битови отпадъци” за 2014 г. на ПГСС 
„К.А.Тимирязев” град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

която е относно освобождаване от такса „битови отпадъци” на ПГСС град Две могили. Тя 
е внесена въз основа на постъпила докладна записка в деловодството на Община Две 
могили от Светлозар Милчев Донев-директор на ПГСС ”К. А. Тимирязев” град Две 
могили. С наше решение № 317 се добави нова алинея осем към чл.18 от 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, 
съгласно която се освобождават от заплащане на такса битови отпадъци училища и детски 
градини, които се намират на територията на Община Две могили. На основание тази 
разпоредба от Наредба № 5 на Общински съвет Две могили, ПГСС „К.А.Тимирязев”-град 
Две могили беше освободено от заплащане на такса битови отпадъци за 2013 година. Това 
е дало възможност на училището да използва спестените средства за подобряване на 
материално- техническата база и повишаване на интереса на учениците към учебният 
процес. Със следващо наше решение № 520, текстът на алинея осем на чл. 18 от Наредба 
№ 5 беше отменен. Това налага вземането на конкретно решение за освобождаване на 
ПГСС ”К. А. Тимирязев”-град Две могили от заплащане на такса „битови отпадъци” за 
2014 година. Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7 във връзка с 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 и т. 12 от 

Правилник № 1 за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 69, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси във връзка с Докладна записка с вх. № 176/13.01.2014 г. от Светлозар 

Милчев Донев – Директор на ПГСС „К.А. Тимирязев” град Две могили и Докладна 
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записка с вх. № 41 от 15.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 569 
  

1. Освобождава Професионална гимназия по селско стопанство „К.А. Тимирязев” 
град Две могили, с адрес: град Две могили, община Две могили, област Русе, улица 
”Чавдар войвода” № 1 от заплащане на такса „битови отпадъци”, дължима за 2014 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме действия по изпълнение 
на решението на Общински съвет- Две могили. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

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

Протоколът е изготвен на 28.01.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

 

     ________________________(Христина Ефтимова) 

 

 

 


