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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 

№ 36 
 

Днес, 28 февруари 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна тридесет и шестото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

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

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Общината, 
Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Мариета Петрова – секретар на Общината, 
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? 
Николай Христов – Кмет на Общината: 

Госпожо Председател, аз искам да оттегля от дневния ред Докладна записка с вх. 
№ 93/21.02.2014 г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем 
на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на села 
Баниска, Община Две могили, тъй като въпросното лищце изразява желание за 
закупуването на този имот, а ние тук сме подготвили докладната записка за наем, а не за 
продажба. На следващото заседание на Общинския съвет ще бъде внесена докладна 
записка за същия имот, но за неговата продажба. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
В такъв случай, колеги, аз предлагам на мястото на Докладна записка с вх. № 

93/21.02.2014 г. да бъде разгледана Докладна записка с вх. № 97/25.02.2014 г. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с предложението Докладна записка с вх. № 93/21.02.2014 г. да 

бъде оттеглена от дневния ред на настоящото редовно заседание, като на нейно място да 
бъде разгледана Докладна записка с вх. № 97/25.02.2014  г., моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 69/12.02.2014 г., относно: 

Приемане на годишен план на действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в Община Две могили. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 70/13.02.2014 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2013 г. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/14.02.2014 г., относно: 

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

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/14.02.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2013 г. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 73/14.02.2014 г., относно: 
Избор на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските територии – 
общинска собственост. 

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

6. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 75/17.02.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили. 

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 Венета Димитрова с вх. № 77/17.02.2014 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на ОУ ”Христо 
Ботев” село Баниска. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 78/17.02.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/17.02.2014 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2015-2017 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 
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10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

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

11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

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

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

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

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 г., относно: 

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

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

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в град Две 
могили, на улица „Видин” № 15. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/17.02.2014 г., относно: 
Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския 
съвет. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

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

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 97/25.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова, живееща в град 
Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15. 

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

19. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 69/12.02.2014 г., относно: 

Приемане на годишен план на действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
докладната записка, относно приемането на годишен план на действие по изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в 
Община Две могили. Общинската администрация е разработила Общинска стратегия за 
развитие на социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за периода 2010-
2015 год., приета с наше Решение № 596 по Протокол № 45/29.01.2010 год. Ежегодно 
администрацията изготвя Общински план за развитие на социалните услуги, които 
съгласува с Дирекция „Социално подпомагане” и Обществен съвет към Общински съвет, 
преди приемането му на сесия на Общински съвет. Общинският план описва развитието 
на социалните услуги за съответната година, предвидените мерки за социално включване, 
дейности по развитието на партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за 
развитие на човешките ресурси, ангажирани в социални дейности в Общината. 
Социалните услуги, които предлага Общината са: Център за обществена подкрепа, Център 
за настаняване от семеен тип, Защитено жилище за възрастни с увреждания, Общинско 
предприятие „Обществено хранене”, с дейност Домашен социален патронаж, Дом за стари 
хора, Дневен център за възрастни хора,  Дом за възрастни с деменция, Дейност „Личен асистент” –
ОПРЧР, „Помощ в дома” по ОПРЧР дейност „домашен помощник”, Клубове на 
пенсионера и инвалида, Обществена трапезария. Становището на комисията е планът да 
бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа 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 във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 69 от 12.02.2014 г. със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 571 
 

1. Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 година в Община Две могили. 

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

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 година в Община 
Две могили. 

 

Втора точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 70/13.02.2014 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2013 г. 
По нея докладва:  

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

Постъпила е Докладна записка от Николай Христов с вх. № 70/13.02.2014 г., 
относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
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2013 г. Съгласно тази информация се подготвя и транспортната схема за 2014 г. В нея 
няма никаква промяна, обслужващите фирми, които са спечелили са две – Евгени 
Николаев и „Искра Груп” ООД.  

Автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на община Две 
могили, изпълнявани от ЕТ „Евгений Николаев” са: Две могили – Русе, Две могили – 
Батин, Две могили – Кацелово, Две могили – Помен. В графичен вид са дадени линиите 
много подробно в часове. Няма оплаквания и жалби от местните жители и от Кметовете 
на населените места, че не се спазва транспортната схема. Извозването на учениците се 
осъществява с училищни автобуси, които са шест на брой. Становището на комисията е 
информацията да бъде приета.  

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Невена Георгиева – Общински съветник: 

Аз искам да ви уведомя за един много сериозен проблем, който съществува в 
Бъзовец – проведох разговор с единин от превозвачите Евгени Николаев, който ми посочи 
като проблем нелегалните превозвачи, които извозват пътници от селото до Две могили 
или до Русе. Автобусът вече не спира в селото, защото няма пътници. Как Общината 
смята да се справи с този проблем, защото по този начин за изрядния платец, който си 
плаща и данъци и всичко, всъщност няма хляб. Проблемът с нелегалните превозвачи е 
много сериозен за фирмите изпълнители на линията. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Миналата година на наше заседание разисквахме въпросът за разкриване на 
автобусна линия Баниска-Помен-Могилино-Бяла, по искане на жителите на тези населени 
места. Искам да попитам има ли някакво развитие по този въпрос и до къде стигнаха 
нещата? 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Проблемът с нелегалните превозвачи не е само наш, този проблем съществува и в 
други населени места. Проверката, която е необходимо да бъде извършена е задължение 
на ДАИ. Може и да има такива нелегални превозвачи, но тръгвайки една кола за град 
Русе, която спира и поканва двама или трима пътника да се вози с нея, съгласете се ние 
няма как да кажем на човека да не се качва в тази кола или кой да се качи. През идната 
седмица още първия работен ден ще проучим нещата и ще сезираме ДАИ. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Според мен най-лесно може да се разреши проблемът като се направи една среща с 
нашите превозвачи. Те най-добре могат да кажат има ли такъв проблем, дори могат да 
кажат и кои са колите, които извършват нелегално превозване на пътниците. 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 

За автобусната линия Бяла-Помен аз лично неведнъж съм водил два разговора с 
превозвачите Иван Манолов и Евгени Николаев, които казаха, че с 1-2 пътници няма как 
да пътуват до там и няма как да се издържа линията. Можем да опитаме, но не се знае 
дали ще има желаещи. Линията не е в нашата транпортна схема, трябва Община Бяла да я 
включат в тяхната транспортна схема. 

6. Радослав Радев – Общински съветник: 

Нека направим всичко възможно да се разкрие тази автобусна линия поне веднъж в 
седмицата. 

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз лично съм разговаряла с Евгени Николаев по този въпрос, на който отговорът 
беше следния: кого да возим, при положение, че в Помен има две коли, които извозват 
хората с същия час, в който трябва да мине автобусът. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение 



 

 6

№ 523, взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 

33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 70 от 13.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 572 
 

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2013г. 
 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 
могили през 2013г. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/14.02.2014 г., относно: Отчет 
за развитието на спорта в Община Две могили през 2013 г. и перспективите за развитието 
на футболните клубове в Община Две могили за 2014 г. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е докладна записка относно: Отчет за развитието на спорта в Община 
Две могили през 2013 г. и перспективите за развитието на футболните клубове в Община 
Две могили за 2014 г. Отчетът е пълен, като се акцентира към засилване на физическата 
активност на гражданите от всички възрастови групи и децата. В Две могили има 
изградена много добра спортна база, която предоставя възможности за спорт и двигателна 
активност, и която трябва да се използва по-активно. Отчетени са подробно и поименно 
постиженията на местните спортни клубове по футбол, обединен спортен клуб по тенис 
на маса, плуване, бадминтон и петанка, ОДК, спортен клуб „Динамо”, спортните клубове 
при училищата на територията на Общината. Също така са посочени и приоритетите и 
специфичните цели за провеждане на общинската спортна активност, развитието и 
мерките за постигането им, като продължение на спортните традиции в Общината. 
Изпълняват се мероприятията залегнати в Спортния календар на Общината. Похвала 
заслужава Борислава Грозева – спец. „Култура” в Общината за чудесната организация и 
провеждане на спортно – културното мероприятие в памет на Васил Левски и 141 
годишнината от обесването му. Жалко, че на него отсъствахме ние Общинските 
съветници, а също така и Общинското ръководство. Становището на комисията е 
докладната записка да бъде приета. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Кмете бихте ли дали малко повече яснота какво стана с ученическото световно 
първенство по тенис на маса? Осигурени ли са билети за децата за Франция, има ли 
проблеми и какви са те? Знам, че имаше активна преписка с депутати, ангажирани хора, 
докъде стигнахме. Децата на 3 април трябва да тръгнат. С какво ще тръгнат, осигурено ли 
е финансирането. Повтаряме едни и същи грешки, тъй като не за първи път участване на 
световно ученическо първенство по тенис на маса. Преди две години пак имахме същия 
проблем и явно не сме се поучили оттогава. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Наистина въпросът с децата стои на дневен ред всяка година и дано да е така и 
занапред. Необходимите средства ще бъдат осигурени по един или друг начин. Наистина 
занимавахме депутати от Министерството на младежта и спорта, но получихме отговор, 
че за момента нямат възможност да ни финансират. Писахме писмо до Министър-
председателят, с молба да ни отпуснат 7-8 хил. лева за самолетните билети, екипите на 
състезателите и др. разходи, но към момента все още нямаме отговор от никого. Ако не ни 
отговорят ние ще осигурим средствата от нас. Даниела Христова заедно с Директора на 



 

 7

ОДК се занимават с уреждането на билетите и аз ще кажа, че при всички случаи децата ще 
отидат на световното първенство във Франция. 

След приключване на разискванията 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. № 71 от 14.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 573 
 

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

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

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/14.02.2014 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 г. 

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”: 

Миналата година на наше заседание бе приет План за действие на Община Две 
могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация /2013-2014/.  Планът за действие определя и планира задачите и усилията 
на местната власт, НПО и общността, към проблемите на ромската общност в общината. 
Той e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията 
на област Русе и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази 
сфера и конкретно на Националната стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012- 2020). Това е проблем, който тепърва ще става по-остър. Целта на тази 
стратегия е да могат да бъдат интегрирани и приобщени децата от ромски произход, тъй 
като в противен случай те ще станат контингент на полицията. Работата с тези малцинства 
трябва да бъде доста по-задълбочена. Иначе комисията излезе със становище отчетът да 
бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 523, взето на заседание на Общински съвет-

Две могили с Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 72 от 14.02.2014 

г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 574 
 

1. Приема отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2013г. 
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Приложение: Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2013г. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 73/14.02.2014 г., относно: Избор 
на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските територии – общинска 
собственост. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е Докладна записка от Кмета на Общината, относно: Избор на лице за 
осъществяване дейностите по управлението на горските територии – общинска 
собственост. С наше Решение № 1026, Общински съвет определя форма на управление на 
горските територии-собственост на Община Две могили- „от физически лица или 
търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите въз основа 
на договор”. В т. 2 от същото решение Общински съвет е упълномощил Кмета на Община 
Две могили да сключи договор с лицето Нежати Махмудов Чаушев, притежаващ 
Удостоверение № 1331/25.11.2005 г. за регистрация в публичния регистър за упражняване 
на частна лесовъдска практика и извършване на дейности по управление на горски 
територии-собственост на Община Две могили. Поради други възникнали служебни 
ангажименти, лицето Нежати Махмудов Чаушев не може повече да изпълнява 
задълженията си по сключеният с Община Две могили договор, поради което се налага 
Общински съвет да определи друго физическо лице, с което да бъде сключен договор за 
управление на общинските горски територии. Кметът на Общината предлага договора за 
управление на общинските горски територии да бъде сключен с инж. Иван Дечев Кръстев, 
притежаващ Удостоверение № 7284/26.07.2012 г., издадено от Изпълнителна агенция по 
горите за вписване в публичния регистър на физически лица за упражняване на 
лесовъдска практика. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

В решението трябва да се запише, че се прекратява действието на договора 
сключен с Нежати Махмудов Чаушев. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 

Който е съгласен с предложението в решението като т. 1 да бъде записано 
„Прекратява действието на Договор № 93/14.09.2011 г. с Нежати Махмудов Чаушев”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
След приключване на разискванията по пета 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. 181, ал. 2 и ал. 5 

от Закона за горите, чл. 65, ал. 2 от Наредба № 23 за управление на общински горски 

територии в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 73 от 
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14.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 575 
 

1. Прекратява действието на Договор № 93/14.09.2011 г. с Нежати Махмудов Чаушев 

2. Определя инж. Иван Дечев Кръстев с адрес град Русе, област Русе, улица 
”Чипровци”, бл. 18, вх. Б, ет. 6, притежаващ Удостоверение № 7284/26.07.2012 г. от 
Изпълнителна агенция по горите за упражняване на частна лесовъдска практика и за 
извършване на дейности в горския фонд, да осъществява дейностите по управлението на 
горските територии –собственост на Община Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с определеното лице 
за осъществяване на управлението на горските територии – общинска собственост. 
    

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 75/17.02.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е докладна записка от директора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили, с която се иска да бъдат освободени за 2014 година от заплащане на 
такса „битови отпадъци”. Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика 
и евроинтеграция” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, като 
коментарите, които бяха направени бяха свързани с това имаме ли такова право или не. В 
Закона за местните данъци и такси в чл. 8, ал. 6 дава право на Общинския съвет да 
определя лица, които могат да бъдат освобождавани от тази такса. Още повече, че на 
предходното наше заседание ние освободихме ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили от 
заплащането на такава такса. В този смисъл и становището на комисията е СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили да бъде освободено от заплащане на такса „битови 
отпадъци” за 2014 година. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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. 69, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси, 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 и Докладна записка с вх. № 75 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 576 
  

1. Освобождава СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, с адрес: град 
Две могили, община Две могили, област Русе, улица ”Св. Св. Кирил и Методий” № 17 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. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 77/17.02.2014 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на ОУ ”Христо 
Ботев” село Баниска. 
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По нея докладва:  

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

Докладната записка е идентична с предходната, само че тук става въпрос за 
освобождаване от заплащане за 2014 г. на такса „битови отпадъци” на ОУ „Христо Ботев” 
село Баниска. Мотивите са същите, няма какво да коментираме. Становището на 
комисията е ОУ „Христо Ботев” село Баниска да бъде освободено от заплащане на такса 
„битови отпадъци” за 2014 година. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма 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. 69, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси, 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 и Докладна записка с вх. № 77 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 577 
  

1. Освобождава ОУ ”Христо Ботев” село Баниска, с адрес: село Баниска, община 
Две могили, област Русе, улица ”Христо Ботев” № 20 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. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 78/17.02.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане с вх. № 250/16.01.2014 г. от Даниел Бориславов Белчев за 
учредяване на възмездно право на ползване върху имот-общинска собственост за 
устройване на пчелин. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството 
”Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, 
собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в 
урегулирани поземлени имоти”. Съгласно втората алинея на същия член: „За устройване 
на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да 
учредяват право на ползване”.  Представена е служебна бележка от кметския наместник на 
село Пепелина, с която той ни уверява, че Даниел Бориславов Белчев е собственик на 10 
броя пчелни семейства. Съгласно изготвените скици-проект, пчелинът ще бъде 
разположен върху два имота – имот № 086002 и имот № 228002. И двата терена отговарят 
на изискванията, заложени в чл. 13 и чл. 15 от Закона за пчеларството, което ги прави 
подходящи за настаняване на пчелин. Становището на комисията е докладната записка да 
бъде приета с две забележки – срокът за учредяване на възмездно право на ползване да 
бъде не 10, а 9 години и в решението да бъдат изписани имената на ползвателя. 

В разискванита по осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”, нека бъдат изписани имената на ползвателя в 
решението и срокът за учредяване на възмезно право на ползване да бъде 9, а не 10 
години. 
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След приключване на разискванията по осма 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. 34, ал. 6 и чл. 39, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от 

Закона за пчеларството, чл. 65 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 78 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесета) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 578 
  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Даниел 
Бориславов Белчев за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок 
от 9 (девет) години върху част с площ от 0.639 (шестотин тридесет и девет квадратни 
метра), съгласно скица-проект № Ф22450/14.01.2014 г. от следният имот – публична 
общинска собственост № 086001 (осемдесет и шест хиляди и едно) по Картата на 
възстановената собственост на с. Пепелина, целият с площ 31.686 дка (тридесет и един 
декара и шестотин осемдесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 55837, с начин на трайно 
ползване „Скала”, по Акт за общинска собственост № 3686/04.02.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили при граници и съседи :Север имот № 228001 – пасище, мера, Изток – 
Имот № 788021-полски път на общината, Юг-Имот № 788021-полски път на общината и 
върху част от 0.227 (двеста двадесет и седем квадратни метра), съгласно скица-проект № 
Ф22451/14.01.2014 г., от следният имот – публична общинска собственост № 228001 
(двеста двадесет и осем хиляди и едно) по Картата на възстановената собственост на село 
Пепелина, целият с площ 7.713 дка (седем декара и седемстотин и тринадесет квадратни 
метра), ЕКАТТЕ 55837, местност „Нанча”, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, 
категория на земята при неполивни условия IX (девета) по Акт за общинска собственост 
№ 1967/15.06.2009 г. на Кмета на Община Две могили при граници и съседи: Север имот 
№ 085001–жилищна територия на село Пепелина, Изток – Имот № 085001-жилищна 
територия на село Пепелина, Юг-Имот №086001-скала на общината. 
 2. Определя цена за правото на ползване за имот с № 228002 в размер на 50.40 
(петдесет лева и четирдесет стотинки) лева или 5.60 (пет лева и шестдесет стотинки) лева 
годишно и за имот № 086002 в размер на 114.30 (сто и четиринадисет лева и тридесет 
стотинки) лева или 12.70 (дванадесет лева и седемдесет стотинки) лева годишно, съгласно 
изготвени лицензирани експертни оценки от 13.02.2014 г.от „Геоид” ООД-град Русе. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/17.02.2014 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2015-2017 г. 

По нея докладва:  

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

средносрочна бюджетна прогноза, която е разработена на основание чл. 82 от Закона за 
публичните финанси, който отменя до сега действащите Закон за устройството на 
държавния бюджет и Закон за общинските бюджети. Средносрочната бюджетна прогноза 
на Община Две могили за периода 2015 – 2017 г. е разработен на база: решение № 19/2014 
г. на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната бюджетна 
прогноза за периода 2014 – 2016 г., одобрена с решение № 650/2013 г.; указания за 



 

 12

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2015-2017 г.; Наредба № 6 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област 
Русе. Спазени са фискалните правила наложени от новия закон за публичните финанси, а 
именно нови ангажименти за разходи да се предлагат само при осигурено финансиране на 
вече поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените 
разходни тавани за 2015 и 2016 г. Първостепенните разпоредители с бюджет при 
разработването на бюджетните си прогнози могат да предвиждат поемането на нови 
ангажименти за разходи само в случаите, при които се запазват или намаляват 
задълженията им към доставчици спрямо предходната година. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015 – 2017 
г. е разработен на основата на допусканията за развитието на региона; приетите от 
Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за 
развитие; фискалните правила и ограничения, определени съм Закона за публичните 
финанси; прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на 
ангажименти за разходи; задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията 
за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на 
общинските гаранции към края на бюджетната година; преглед на местните такси, цени на 
услуги, наеми и други приходи; предложенията, постъпили от бюджетните заведения, 
дейности и населени места. Основните параметри на средносрочната бюджетна прогноза 
са: размер на минималната работна заплата 2015 г. – 380 лв., 2016 г. – 420 лв.; запазване 
номиналния размер на средствата за заплати на ниво 2014 г.; запазване размера на 
осигурителните вноски; запазва се размера на трансферите към общините на нивото на 
2014 г.  

Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за 
тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледани са и е анализирана 
събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Извадени са основните 
фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. 
Анализът е изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от 
общината публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаляване на 
потребителите на предоставените публични услуги, икономическа активност, изменение в 
броя на населението и предвижданата промяна в размера на такса битови отпадъци. 

Предназначението на трансферите за местни дейности е да обезпечат една част от 
местните разходи. Те се планират съгласно указанията на МФ за изготвяне на бюджетните 
прогнози. 

При прогнозирането на разходите са взети под внимание въздействието на 
уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, 
включени в бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба. 

Община Две могили е кандидатствала с проект „Реконструкция на 
административна сграда – бивше БКС град Две могили” по програма Красива България и 
за съфинансиране ще са необходими 166 000 лева. При одобрение на проекта ще се 
наложи да бъде поет общински дълг. 

Становището на комисията е сродносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 
2017 г. да бъде приета. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с 

разпоредбите на чл.25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
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години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Две могили и Докладна записка с вх. № 80 от 17.02.2014 г. с 11 (единадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържали се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 579 
  

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2015 – 2017 г., съгласно Приложение 1. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

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

г-жа Насуфова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 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. № 83 от 

17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 580 
  

1. Отпуска на Сибел Бехтиева Насуфова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Видин” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева, родена на 
25.12.2013 г. 

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

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Таня Георгиева 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. Микерям Адям – Секретар 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 второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 84 

от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 581 
  

1. Отпуска на Таня Георгиева Йорданова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Отец Паисий” № 2 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Людмила Юлианова 
Йорданова, родена на 18.01.2014 г. 

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

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар 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 на 
Десислава Иванова Цанкова. 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. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Цанкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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 
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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. № 85 

от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 582 
  

1. Отпуска на десислава Иванова Цанкова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Васил Левски” № 47 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев, роден на 
04.01.2014 г. 

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 г., относно: 

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

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Цанка Василева Маринова, живееща в 

град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея 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. Моли ни за помощ, за да 
си платят тока и водата. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

жа Маринова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 50 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

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. № 86 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 583 
  

1. Отпуска на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две могили, на улица 
„Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) 
лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

   

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

По нея докладва:  

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

молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, в 
която той твърди, че двамата със съпругата му – Цанка Василева Маринова нямат никакви 
доходи, парите не им стигат за нищо, нито за отопление, нито за сметки и храна. Моли ни 
за помощ, за да си закупи дърва за отоплителния сезон. Становището на комисията е 
молбата на г-н Маринов да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Маринов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 50 лева.  

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 87 от 17.02.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас 

„Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 584 
  

1. Отпуска на Марин Йосифов Маринов, живееща в град Две могили, на улица 
„Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) 
лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в град Две 
могили, на улица „Видин” № 15. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Саиме 
Исуф Ибиш, в която тя твърди, че съпругът и – Алим Салим Ибиш е починал след дълго 
боледуване на 30.01.2014 г. От три години г-жа Ибиш е безработна и няма никакви 
доходи. Моли ни за помощ, за да си плати разходите направени по погребението на 
съпруга и. Становището на комисията е молбата на г-жа Ибиш да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Ибиш да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150 лева. 
Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
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По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 88 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 585 
  

1. Отпуска на Саиме Исуф Ибиш, живееща в град Две могили, на улица „Видин” № 
15 еднократна финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

  

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/17.02.2014 г., относно: 
Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския 
съвет. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Постъпила е докладна записка, относно изплатени командировъчни пари на Кмета 

на Общината и на Председателя на Общинския съвет. Изплатените средства за 
командировки на Кмета на Общината са в размер на 140 лева за периода от 01.07.2013 г. 
до 31.12.2014 г., а Председателя на Общинсия съвет няма извършени разходи за 
командировки за същия период. Становището на комисията е докладната записка да бъде 
приета. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 

приета с ПМС №72/30.12.1986 г., обн., ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г. последно изм. бр.2 от 

07.01.2011 г. и Докладна записка с вх. № 89 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 586 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2013 г до 
31.12.2013 година на Кмета на общината – Николай Христов Христов в размер на 140.00 
(сто и четиридесет) лева, както следва: 

– РКО №1191/09.10.2013 г.       20.00 лева. 
– РКО №1229/17.10.2013 г       60.00 лева. 
– РКО №1347/15.11.2013 г       20.00 лева 
– РКО №1386/25.11.2013 г       20.00 лева 
– РКО №1459/11.12.2013 г.       20.00 лева. 
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2. За периода 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. Председателят на Общински съвет – 
Христина Димитрова Ефтимова няма извършени разходи за командировки. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/17.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Ирена Боянова Янкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето – 
Пламен  Крумов Иванов не е жител на Община Две могили, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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

г-жа Янкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 91 

от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 587 
  

1. Отпуска на Ирена Боянова Янкова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Цар Освободител” № 33 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов, роден 
на 29.01.2014 г., тъй като бащата на детето – Пламен Крумов Иванов е с постоянен и 
настоящ адрес в град Русе. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 97/25.02.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова, живееща в град 
Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата на Искра Кирилова Ашикова, живееща в град Две могили, на улица „Стоян 
Терзиев” № 15, в която тя ни моли да и отпуснем еднократна финансова помощ за 
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погребението на съпругът и – Александър Симеонов Ашиков, който е починал внезапно 
на 25.02.2014 г. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по осимнадесета точка нямаше. 

По осимнадесета 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. № 97 от 25.02.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 588 
  

1. Отпуска на Искра Кирилова Ашикова, живееща в град Две могили, на улица 
„Стоян Терзиев” № 15 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет няма 
постъпили писмени питания, становища и предложения от граждани или от Общински 
съветници. 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Госпожо Председател, аз искам да използвам случая и да направя едно изказване, с 
което да ви информирам, че на 26 и 27 февруари в х-л Рига в град Русе се проведе 
обучителен семинар организиран от НСОРБ на тема „Управление на отпадъците и 
опазване на околната среда. От Община Две могили единствено Общинските съветници 
от група „Единни за Община Две могили” взеха участие в обучението. Считам, че темите, 
които се разискваха са актуални и ще стават все по-актуални, както за големи, така и за 
малки Общини като нашата, във връзка с приетото законодателство в тази област, както и 
във връзка с промените, които предстоят. Основните теми, които се разискваха бяха: 
Европейското и местно законодателство в управление на отпадъците; разработване на 
общински програми във връзка със закона в тази насока; управление на строителни 
отпадъци и оползотворяването им; повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците; разделното събиране и форми и източници за услугите по това събиране, 
както и контрола им; междуобщинското сътрудничество в тази сфера; приложими модели 
за такса битови отпадъци на база количество с европейски сравнения; представяне и 
обсъждане на добри общински практики по управление на отпадъците.  

Считам, че обучението беше полезно. Скоро имаше изявление по медиите на 
Министъра на околната среда и водите от догодина практиката общините да събират такса 
„битови отпадъци”  по данъчна оценка ще бъде прекратена, а тя ще се определя според 
количеството на изхвърляния отпадък. Искам да призова всички общински съветници да 
предложат ако могат мнение и решения в тази област, за да може Община Две могили в 
лицето на Общинския съвет и Кмета да бъдат подготвени за бъдещи решения. Считам 
също, че отсега нататък трябва да се мисли за промяна на местното законодателство – 
наредби и правилници и призовавам отново за работа в тази насока. 
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2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Това, което каза г-н Лашев е така в действителност. Проведоха се обучителни 
срещи, които бяха организирани за Кметове на населените места, общинските съветници и 
служителите от общинската администрация. Обученията са по програма на НСОРБ. След 
промяната на Закона за околната среда и водите бяха проведени обучения в София и 
Велико Търново и тогава наши служители ходиха на тези обучения и решихме, че не е 
необходимо да ходят и на проведените обучения и в град Русе. Промяната на Закона за 
местните данъци и такси в частта такса „битови отпадъци” върху количество изхвърлен 
отпадък е много сериозен проблем, това ако стане ще е добре, но основата не е много 
правилна. От всички практики ние трябва да вземем най-доброто решение. Въпросът е 
много сериозен, за което можем да направим работна група с Общински съветници, 
служители от общинска администрация и Черни Лом. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласен съм с г-н Христов, наистина и аз смятам, че трябва да се сформира такава 
работна група. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

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

Протоколът е изготвен на 04.03.2014 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) 

 

 

 


