
 

 1 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
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. № 3 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

Днес, 23 декември 2011 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 
могили, в конферентната зала, започна четвъртото редовно заседание на VІ– 
тия Общински съвет – Две могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Уважаеми колеги общински съветници, 
Уважаеми господин Кмете на Община Две могили, 

 Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа,   

Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам да 
дам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия, която да 
обяви тяхно решение. 

Красимира Русинова – Председател на Общинската избирателна 
комисия в град Две могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две 
могили обявявам взето от нас решение за избор на общински съветник на 
мястото на Димитър Петров Димитров от ПП “БСП”, както следва: 

1. С решение № 131/20.12.2011 г. обявяваме за избран за общински 
съветник лицето Стефка Райкова Пенчева: 
 

Следва общинският съветник да положи предвидената в член 32, 
алинея 1 от ЗМСМА клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-жа Пенчева да дойде до мен, да слуша какво 
казвам и да повтаря след мен – ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете 

клетвата, а г-жа Пенчева – я повтаря. 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
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и да работя за тяхното благоденствие." 
 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
 

Моля общинският съветник Стефка Райкова Пенчева да удостовери 
полагането на клетвата си с подписването на клетвената декларация. 

Г-жа Пенчева отива при Председателя на Общинската избирателна 

комисия и подписва предварително подготвената клетвена декларация. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
На 4-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две 

могили, от общо 17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 17 
(седемнадесет). 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 
решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на 
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник в Община Две 
могили, Марийка Андреева – Директор „Дирекция ФСД и управление на 
собствеността”, Мариана Ангелова – Страши специалист „РРСФП, 
образование и спорт”, кметове на кметства от Община Две могили, граждани.   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да пристъпим към обсъждане на предложението за 

дневен ред искам да Ви запозная и да обявя Искане за поправка на явна 
фактическа грешка, което е постъпило от общинския съветник Светлозар 
Милчев Донев с вх. № 536 от 12.12.2011 г. Искането е във връзка с поправка 
на Протокол № 3/02.12.2011 г. на Общински съвет – Две могили. В него е 
допуснато неточно изписване на член 122, алинея 1, точка 3 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 82 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, моля да бъде поправена 
явна фактическа грешка допусната в текста на член 122, алинея 1, точка 3 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и той да добие 
следния вид:  

„3. участие в заседанията на постоянна или временна комисия, което е 
в размер на, както следва: 

3.1. Председател на постоянна или временна комисия – 20 (двадесет) % 
от минималната работна заплата за страната. 

3.2. Секретарят на постоянната или временната комисия – 
18(осемнадесет) % от минималната работна заплата за страната. 

3.3. Член на постоянната или временната комисия – 15(петнадесет) % 
от минималната работна заплата за страната.” 

 

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

обявения проект за дневен ред на настоящото редовно заседание. 
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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. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 509/05.12.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

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

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 519/08.12.2011 
г., относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 
Общински съвет – Две могили през 2012 г. 

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

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 520/08.12.2011 
г., относно: Приемане на График за 2012 г., относно изготвяне и представяне 
на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – 
две могили. 

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

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 521/08.12.2011 
г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 
„Регионалната енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска 
цел за извършване на общественополезна дейност. 

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

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 522/08.12.2011 
г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в Общото 
събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/08.12.2011 
г., относно: Определяне на състава на Местната комисия към Националния 
компенсационен жилищен фонд. 

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

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/08.12.2011 
г., относно: Определяне на представители от Община ДЗве могили в МИГ – 
Борово, Две могили и Иваново. 

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

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/08.12.2011 
г., относно: Определяне на представител от Община Две могили в 
Национално Сдружение „Толерантност”. 

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

9. Докладна записка от Росица Георгиева – Директор Дирекция 
„Социално подпомагане”град Две могили с вх. № 526/08.12.2011 г., 
относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане към 
Община Две могили. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 527/08.12.2011 г., 
относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2012 г. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 529/08.12.2011 г., 
относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива” в 
землището на село Кацелово. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 530/08.12.2011 г., 
относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община 
Две могили. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 531/08.12.2011 г., 
относно: Изменение на Приложение 5.1 от Решение № 880 по Протокол № 
58/18.02.2011 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 
право на заплащане на част от транстортните разходи за 2011 г., считано от 
15.09.2011 г. 

Докладва: Пламен Лашев – 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. № 532/08.12.2011 г., 
относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/09.12.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 
Две могили, област Русе. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/09.12.2011 г., 
относно: Приемане на Структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2012 г. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 535/09.12.2011 
г., относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване 
на проект за Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

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

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 541/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Хюсмен 
Хасанова, живееща в село Чилновза раждане на първо дете – Джан Ферхатов 
Хасанов. 
 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
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     Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на Зехра Хасанова Феимова, живееща в село Баниска, 
на улица „Индже Войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане 
на близнаците – Радостина Радованова Веженова и Даниела Радованова 
Веженова. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Асенова 
Яшкова, живееща в село Баниска, на улица „Божур” № 11 за раждане на 
второ дете – Женгизжан Снежанов Асенов. 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе 
Мехмедова Алиева, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Мерт 
Алиев Селимов. 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 545/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева 
Маринова, живееща в град Две могили, на улица „Александър 
Стамболийски” № 16. 

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

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 546/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Мюмюнова 
Салиева, живееща в град Две могили, на улица „Осогово” № 3. 

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

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 547/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова 
Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 548/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира 
Кирилова Алиева, живееща в село Кацилово, на улица „Камбурка” № 7.  

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

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 549/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 550/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям 
Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 551/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 
Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

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

29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 552/15.12.2011 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов 
Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

30 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  
 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 509/05.12.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

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

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

Предложенията, които съм направил за изменение и допълнение на 
Наредба № 10 са отбелязани в два праграфа.  

Първият касае раждането на близнаци на територията на нашата 
Община. Тъй като от създаването на тази наредба до сега на територията на 
нашата Община са се родили три двойки близнаци, а ние нямаме разпоредба, 
която да регламентира тяхното подпомагане, при вземане на решение за 
отпускане на помощ сме ползвали разпоредбите на Закона за семейните 
помощи за деца. Ето защо аз сметнах за необходимо в чл. 5, т. 1 от Наредба 
№ 10 да се добави нова подточка 1.4, която гласи: 

„1.4. При раждане на близнаци, един от които е второ, съответно – 
трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера 
за второ, съответно – на трето дете.” 

Вторият е свързан с обстоятелството, че след като Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” е разгледала заявления и молби и е 
излязла със становище, че не следва да бъдат уважени, то Комисията по 
„Бюджет и финанси” не разглежда подаденото заявление или молба.  

При това положение в чл. 14 се създава нова ал. 2, която гласи: 
„(2) В случай, че Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” 

се произнесе, че помощта не следва да бъде отпусната, Комисията по 
„Бюджет и финанси” не разглежда подаденото заявление или молба.” 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” разгледа направените предложения и излезе със 
становище те да бъдат приети. 

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

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, пр. 2 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 № 509 от 05.12.2011 г. прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 28 
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1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 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, която влиза в сила от 01.01.2012 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 519/08.12.2011 г., 

относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 
Общински съвет – Две могили през 2012 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 График 
за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 
2012 г. от Председателя на Общинския съвет. Той е съобразен с Правилник 
№ 1 на Общинския съвет, като заседанията са предвидени да се провеждат 
всеки трети петък от месеца. Заложени са и резервни дати, тъй като в 
началото на месеца администрацията няма подготвени материали за 
разглеждане. Становището на комисията е да се приеме предложеният 
график. 

Разисквания по втора точка от дневния ред нямаше. 
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 във връзка 
с чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 519 от 08.12.2011 
г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 29 
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1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински 
съвет – Две могили през 2012 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата 
за заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 20.01.2012 г. 13.01.2012 г. 27.01.2012 г. 20.01.2012 г. 
2. 17.02.2012 г. 10.02.2012 г. 24.02.2012 г. 17.02.2012 г. 
3. 16.03.2012 г. 09.03.2012 г. 23.03.2012 г. 16.03.2012 г. 
4. 27.04.2012 г. 20.04.2012 г. - - 
5. 18.05.2012 г. 11.05.2012 г. 25.05.2012 г.- 18.05.2012 г. 
6. 15.06.2012 г. 08.06.2012 г. 22.06.2012 г. 15.06.2012 г. 
7. 20.07.2012 г. 13.07.2012 г. 27.07.2012 г. 20.07.2012 г. 
8. 17.08.2012 г. 10.08.2012 г. 24.08.2012 г. 17.08.2012 г. 
9. 21.09.2012 г. 14.09.2012 г. 28.09.2012 г. 21.09.2012 г. 

10. 19.10.2012 г. 12.10.2012 г. 26.10.2012 г. 19.10.2012 г. 
11. 16.11.2012 г. 09.11.2012 г. 23.11.2012 г. 16.11.2012 г. 
12. 21.12.2012 г. 14.12.2012 г. 28.12.2012 г. 21.12.2012 г. 

 

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

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

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 520/08.12.2011 г., 

относно: Приемане на График за 2012 г., относно изготвяне и представяне на 
отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – 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”: 

Нашата комисия разгледа на свое заседание предложения График за 
2012 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили. Той има за цел да 
обхване както работата на Общинския съвет, така и работата на общинската 
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администрация, която да подава информация за дейностите си. Този график 
се въведе преди две години. Становището на комисията е той да бъде приет, 
като се направят няколко допълнения, които са свързани с дейността на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД – информацията, която е включена е само за 
първото шестмесечие на годината, предлагам да се включи още една 
информация в месец ноември за второто полугодие. Второто допълнение е 
свързано с представянето на Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет, който също трябва да е два пъти в годината. Единият е 
представен месец юли, а нека другият бъде записан в месец декември. 
Третото допълнение е свързано с представяне на отчет за изпълнението на 
бюджета на Общинския съвет за 2012 година, което също трябва да е два 
пъти в годината – месеците юни и декември. 

Разисквания по трета точка от дневния ред 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. № 520 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 30 

 

1. Приема График за 2012 г., относно изготвяне и представяне на 
отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили, както следва: 

 

№ Месец Изготвяне и представяне на промените по 
ЗМДТ, отчетите и информациите на 

редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили през 2012 година 

Отговаря 

1. 20.01.2012 г. 
27.01.2012 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две 
могили през 2011 г. 

Кмет на 
община 

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

Директор на  
ЦДГ 

  3. Информация относно работата на 
общинската администрация по 
административното обслужване на физическите 
и юридическите лица през 2011 г. 

Кмет на 
община 

  4. Информация за дейността на Читалището в 
град Две могили през последната година и 
насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  5. Информация за дейността на 
специализираното звено КООРС в Община Две 

Кмет на 
община 
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могили през 2011 г. и насоки за работа през 
2012 г. 

  6. Приемане на Информация за дейността на 
Общинско предприятие „Обществено хранене” 
за 2011 г. 

Албена 
Томова 

    
2. 17.02.2012 г. 

24.02.2012 г. 
1. Информация относно изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за 2011 г. в 
Община Две могили. 

Кмет на 
община 

  2. Приемане бюджета на Община Две могили за 
2012 г. 

Кмет на 
община 

  3. Информация за спазването на транспортната 
схема в Община Две могили през 2011 г. 

Кмет на 
община 

  4. Приемане на годишна Програма за 
управление и разпореждане с имотите – 
Общинска собственост. 

Кмет на 
община 

  5. Информация за дейността на НЧ „Христо 
Ботев – 1928” в село Бъзовец през последната 
година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

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

Кмет на 
Кметство 

  7. Информация за дейността на Читалището в 
село Батишница през последната година и 
насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

    
3. 16.03.2012 г. 

23.03.2012 г. 
1. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на 
територията на Община Две могили през 2011 
година. 

Н-к РПУ – 
Две могили 

  2. Отчет за 2011 г., относно изпълнение на 
Общинската стратегия и Програма за опазване 
на околната среда и Общинската програма за 
управление на отпадъците, като част от нея. 

Кмет на 
община 

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

Павлина 
Йорданова 

  4. Информация за дейността на НЧ „Светлина – 
1927” в село Чилнов през последната година и 
насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  5. Информация за дейността на НЧ „Зора – 
1930” в село Помен през последната година и 
насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

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

Кмет на 
Кметство 
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4. 27.04.2012 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за интеграция на малцинствата в 
Община Две могили през 2011 г. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социални услуги за 
деца и възрастни в Община Две могили през 
2011 г. 

Кмет на 
община 

  3. Информация за дейността на НЧ „Развитие – 
1908” в село Каран Върбовка през последната 
година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  4. Информация за дейността на НЧ „Н. Й. 
Вапцаров – 1914” в село Баниска през 
последната година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  5. Приемане на Информация за дейността на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили през 
второто полугодие на 2011 г. и на Годишния 
финансов отчет за 2011 г.  

Александър 
Иванов 

  6. Присъждане на почетния знак „Филип Тотю” 
за 2012 г. 

Председател 
Общ. съвет 

  7. Даване на съгласие за ползване на 
общинските мери и пасища за отглеждане на 
животни – Решение № 657 

Кмет на 
Кметство 

  8. Приемане на Докладите на Читалищата в 
Община Две могили за осъществените 
читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. – чл. 26а, ал. 
5 от Закона за народните читалища 

Председател 
на 

Читалището 

    
5. 18.05.2012 г. 

25.05.2012 г. 
1. Информация за дейността на НЧ „Селско 
пробуждане – 1899” в село Могилино през 
последната година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  2. Информация за резултатите от дейността в 
ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили през 
учебната 2010-2011 г. и проблемите, които 
стоят пред него за учебната 2011-212 г. 

Директор 
ОДК 

  4. Информация за дейността на НЧ „Н. Й. 
Вапцаров – 1902” в село Кацелово през 
последната година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

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

Кмет на 
Кметство 

  6. Информация за развитието и състоянието на 
културата в Община Две могили. 

Кмет на 
община 

    
6. 15.06.2012 г. 1. Отчет за дейността на съвета и на неговите Председател 
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22.06.2012 г. комисии за първото полугодие на 2012 година. Общ. съвет 
  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за закрила на детето 2008 – 2013 
година в Община Две могили. 

Кмет на 
община 

  3. Отчет за изпълнението на бюджета на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2012 г. 

Председател  
Общ. съвет 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2011-2012 г. и 
проблемите, които стоят пред нея за учебната 
2012-2013 г. 

Директор на 
ЦДГ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 
2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред 
нея за учебната 2012-2013 г. 

Директор на 
ЦДГ 

  6. Информация за дейността на НЧ „Отец 
Паисий – 1912” в село Острица през последната 
година и насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

  7. Мотивирано предложение до МОН за 
запазване статута на СОУ и ОУ в списъка на 
средищните училища в РБ – Решение № 769. 

Кмет на 
община 

    
7. 20.07.2012 г. 

27.07.2012 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2012 г. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за периода юли 2011 – юни 
2012 г. 

Обществен 
посредник 

  3. Информация за дейността на отдел 
„Общинска собственост, стопански дейности, 
търговия и защита на потребителите за периода 
юли 2011 – юни  2012 г.  

Кмет на 
община 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2011-2012 г. и 
проблемите, които стоят пред него за учебната 
2012-2013 г. 

Директор на 
училище 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през учебната 
2010-2011 г. и проблемите, които стоят пред 
него за учебната 2011-2012 г. 

Директор на 
училище 

  6. Информация за резултатите от дейността в 
ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили през 
учебната 2011-2012 г. и проблемите, които 
стоят пред него за учебната 2012-2013 г. 

Директор на 
училище 

  7. Снабдяване на общински и обществени 
учреждения с дърва за огрев – Решение № 766 

Кмет на 
община 
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8. 17.08.2012 г. 

24.08.2012 г. 
1. Информация относно изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за първото 
шестмесечие на 2012 г. в Община Две могили. 

Кмет на 
община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската  
Програмата за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Кмет на 
община 

  3. Приемане на Информация за дейността на 
Общинско предприятие „Обществено хранене” 
за първото полугодие на 2012 г. 

Албена 
Томова 

  4. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 
и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2012/2013 г. на територията на 
Община Две могили. 

Кмет на 
община 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
Детска ясла „Радост”, град Две могили за 
периода август 2011 г. – юли 2012 г. 

Директор на  
Детска ясла 

  6. Вземане на решение за преместване на 
Детска ясла „Радост”. 

Кмет на 
община 

    
9. 21.09.2012 г. 

28.09.2012 г. 
1. Информация относно работата на Отдел 
„Местни данъци и такси” в общинска 
администрация град Две могили. 

Кмет на 
община 

  2. Информация за дейността на Читалището в 
село Широково през последната година и 
насоки за работа занапред. 

Председател 
на настоя-
телството 

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

Павлина 
Йорданова 

  4. Информация за състоянието, обезпечеността 
от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната общинска комисия 
за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в Община Две могили. 

Кмет на 
община 

    
10. 19.10.2012 г. 

26.10.2012 г. 
1. Информация за състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили 
в периода от август 2011 – юли 2012 г.. 

Кмет на 
община 

  2. Определяне на продажна цена на дърва за 
огрев. 

Кмет на 
община 

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

Кмет на 
община 

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

Кмет на 
Кметство 

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

Кметство 

  6. Информация за дейността на Кметския 
наместник на селата Широково и Пепелина за 
периода октомври 2011 – октомври 2012 година 
и проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

    
11. 16.11.2012 г. 

23.11.2012 г. 
1. Информация за дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска през последната година 
и проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет на 
Кметство 

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

Кмет на 
Кметство 

  3. Информация за дейността на Кметския 
наместник на Кметство село Острица през 
последната година и проблемите, които той 
среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  4. Приемане на Информация за дейността на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили 2012 
г. и на Годишния финансов отчет за 2012 г.  

Александър 
Иванов 

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

Секретар на 
Община 

    
12. 21.12.2012 г. 

28.12.2012 г. 
1. Определяне размера на местните данъци за 
2013 г. 

Кмет на 
община 

  2. Определяне на местните такси и цени на 
услуги за 2013 г.  

Кмет на 
община 

  3. Определяне размера на таксата за битови 
отпадъци за 2013 г. 

Кмет на 
община 

  4. Отчет за дейността на съвета и на неговите 
комисии. 

Председател 
Общ. съвет  

  5. Отчет за изпълнението на бюджета на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2012 г. 

Председател  
Общ. съвет 

  6. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2012 г. 

Кмет на 
община 

  7. Приемане на Културен календар на Община 
Две могили за 2013 г.. 

Кмет на 
община 

 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани 
за разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 
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3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от 
Общинската администрация с настоящото решение и организира неговото 
изпълнение. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 521/08.12.2011 г., 

относно: Определяне на представител на Община Две могили в 
„Регионалната енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска 
цел за извършване на общественополезна дейност. 

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 разгледа докладната записка, която е свързана с избирането 
на нов представител от Община Две могили в „Регионалната енергийна 
агенция – Русе”. Това е сдружение с нестопанска цел и комисията предлага за 
представител от нашата Община да бъде зам. – кметът Димитър Петров 
Димитров. 

Разисквания по четвърта точка от дневния ред нямаше. 
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 521 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 31 

 

1. Определя Димитър Петров Димитров – зам. – кмет на Общината за 
представител на Община Две могили в юридическото лице нестопанска цел 
за извършване на общественополезна дейност “Регионална енергийна 
агенция – Русе” град Русе. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 522/08.12.2011 г., 

относно: Определяне на представител на Община Две могили в Общото 
събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 
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По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално 

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

На заседание на комисията беше разгледана и тази докладна записка, 
която е свързана с избирането на нов представител от Община Две могили в 
Общото събрание на МБАЛ – Русе АД. Това се налага с оглед на настъпилите 
промени от проведените местни избори. Предложението на комисията е 
представител от наша страна да бъде отново зам. – кметът на Общината – 
Димитър Петров Димитров. 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 522 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 32 

 

1. Определя Димитър Петров Димитров – зам. – кмет на Общината за 
представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/08.12.2011 г., 

относно: Определяне на състава на Местната комисия към Националния 
компенсационен жилищен фонд. 

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

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” разгледа на свое заседание докладната записка 
свързана с определянето на състава на местна комисия към Националния 
компенсационен жилищен фонд.  
 Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16 от 
Правилника за прилагане на същия, Община Две могили е в списъка на 
населените места, в който са създадени местни комисии в състав от 5 до 9 
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членове от представители на Общински съвети, общини и организации, 
които представляват гражданите със жилищни нужди. 

Предложението на г-жа Ефтимова за членове на тази комисия са 
служители на общината, Общински съветници, също така има хора и от 
Банка ДСК, което е задължително изискване. Считаме, че състава на 
комисията е добре оформен и становището ни е да го приемем. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 523 от 08.12.2011 
г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 33 

 

1. Избира Местна комисия към Националния къмпенсационен 
жилищен фонд в състав: 

Председател: Кремена Недкова Любенова. 
Членове: 1. Христо Николаев Христов. 
       2. Йорданка Великова Тодорова. 

      3. Пламен Петков Лашев. 
      4. Гинка Василева Желева. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати в 14 – 
дневен срок от днес, препис от решението на Изпълнителния директор на 
Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/08.12.2011 г., 

относно: Определяне на представители от Община Две могили в МИГ – 
Борово, Две могили и Иваново. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

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

Нашата комисия разгледа докладната записка свързана с определянето 
на представител от нашата община в МИГ – Борово, Две могили и Иваново. 
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Г-жа Ефтимова е предложила за представители от наша страна да бъдат 
Николай Христов – Кмет на Общината и Соня Петрова Неделчева – Нечева – 
Общински съветник. Становището на комисията е да подкрепим 
предложението. 

В разискванията по седма точка от дневния ред участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Тази Местна инициативна група беше първата, която наследихме от 

предишното управление. Нейната дейност беше много ограничена и в 
момента тя не функционира. Община Две могили стана партньор с Община 
Иваново и моето предложение е този МИГ да бъде заличен. Участниците в 
него не са се събирали от 4 години и няма предмет на дейност. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз предлагам сега да го гласуваме така, а хората, които определим за 

представители да предприемат необходимите мерки. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 
27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 524 от 
08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 34 

 

1. Определя за представители от Община Две могили в МИГ – Борово, 
Две могили и Иваново, както следва: 
 1.1. Николай Христов Христов – Кмет на Община Две могили. 
 2.1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Общински съветник. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/08.12.2011 г., 

относно: Определяне на представител от Община Две могили в Национално 
Сдружение „Толерантност”. 

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 настоящата докладна записка на свое 
заседание. Тук отново става въпрос за определяне на представител от 
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Община Две могили в Национално Сдружение „Толерантност”. 
Предложението тук е за наш представител да бъде избрана Кремена Недкова 
Люченова – зам. – кмет на Общината, която е в този ресор – Регионално 
развитие, управление на Европейски проекти и програми. Комисията, счита 
че това е разумно предложение и го подкрепя. 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 525 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 35 

 

1. Определя за представител от Община Две могили в Национално 
Сдружение „Толерантност” – Кремена Недкова Любенова – Зам. – кмет на 
Община Две могили. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Росица Георгиева – Директор Дирекция 

„Социално подпомагане”град Две могили с вх. № 526/08.12.2011 г., 
относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане към 
Община Две могили. 

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

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

Нашата комисия разгледа докладната записка, постъпила от Росица 
Георгиева – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” град Две 
могили. Тя е свързана с определяне на състав на Обществен съвет по 
социално подпомагане към Община Две могили. В нейното предложение за 
Председател е посочен г-н Байчо Георгиев, но тъй като той си даде отвод, 
комисията предлага на негово място да бъде определена г-жа Татяна 
Василева. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 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. 35 от Закона за социалното 
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подпомагане, чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за 
социалното подпомагане и Докладна записка № 526 от 08.12.2011 г.,  
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 36 

 

1. Създава Обществен съвет към Общински съвет – Две могили в 
следния състав: 

Председател: Татяна Василева – Общински съветник. 
Членове:    Стефан Димитров – Управител на „Център за обществена 

подкрепа”. 
     Иван Станчев – ст. експерт към Дирекция „Бюро по 

труда”, град Бяла, филиал Две могили. 
     Светлозар Донев – Директор на ПГСС „К.А.Тимирязев” 

град Две могили. 
     Елка Цанева – Директор на СОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” град Две могили. 
     Миланка Добрева – Директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили. 
     Христо Янков – Полицейски инспектор към Районно 

управление на МВР – град Две могили. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 527/08.12.2011 г., 

относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2012 г. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка 

свързана с приемането на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2012 година. При 
изготвянето на план-сметката за новата година са взети предвид някои 
особености, а именно: 

Собствениците на депа са длъжни ежемесечно да отчисляват средства 
за закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото. 
Средствата се превеждат по сметка на Районната инспекция по опазване на 
околната среда и водите. Разходването им става чрез подаване на искане за 
извършване на конкретни дейности по закриване или следексплоатационни 
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грижи за депото. Това е съгласно чл. 71 а и чл. 71 от Закона за управление на 
отпадъците. 

При направена съпоставка с план-сметката от миналата година е видно, 
че разходите за чистота ще намалеят общо с 43 929 лева. Като цяло 
комисията приема предложението. 

В разискванията по десета точка от дневния ред участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз искам да попитам каква е събираемостта на данъците и таксите за 

2011 година от физически и юридически лица на територията на Общината? 
2. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността”: 
Към 30.11.2011 година събираемостта на такса смет от физически и 

юридически лица е около 380 000 лева, като разходите направени до момента 
са 352 000 лева. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Колко от тази сума са за стари задължения? 
4. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността”: 
Около 213 000 лева от настоящата година. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 12 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите, предоставени на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна 
записка № 527 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 37 

 

1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване за 2012 г. 

 
 

Разходи в това число № Населени 
Места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Сметосъби 
ране и 

сметоизвоз 
ване 

Обезвреж-
дане на 

отпадъци 
в депа и 

др. 

Поддър-
жане 

на места 
за общ. 

ползване 
1. Две могили 182915 104 615 27 000 51 300 
2. Батишница 15089 9 229  5 860 
3. Баниска 23629 11 944  11 685 
4. Могилино 13015 6 515  6 500 
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5. Помен 13031 6 841  6 190 
6. Бъзовец 17172 9 772  7 400 
7. Чилнов 14515 7 275  7 240 
8. Кацелово 16138 7 818  8 320 
9. Острица 12197 6 297  5 900 
10. Каран Върбовка 13294 6 189  7 105 
11. Широково 2389 2 389   
12. Пепелина 1910 1 910   
13. Заем от ПУДООС 61870 61 870   
14. По Закона за управление 

на отпадъците 
36000  36 000  

15. Рег.сдружение за 
управление на отпадъци 

41877  41 877  

 Всичко: 465041 242 664 104 877 117 500 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 529/08.12.2011 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива” в 
землището на село Кацелово. 

По нея докладва:  
1. Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа предложението за 

продажба на земеделските земи. Ние считаме, че не е изгодно за Общината 
да се продават тези парцели, а да се отдадат под наем. Нека се проведе 
процедура за отдаването им под наем. Мотивите ни са, че те не са 
собственост на Общината, а на училището. При закриването на училището в 
село Кацелово правоприемник на земите става СОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” град Две могили. Тъй като през 2007 година при закриването му 
земите останаха във владението на Общината, те бяха отдадени под наем на 
фирма „Мелко – ПТК” за срок от 5 години. В момента земите са в тяхна 
полза. През 2011 година имахме възможност със съгласието на двете страни 
да удължим договора с още една година с подписването на допълнително 
споразумение към него. Задължение на фирмата беше да заплати наема за 
ползване на земите в размер на 55 668.84 лева предварително. Тяхното 
отдаване под наем е до 31.09.2013 година. Фирмата си преведе сумата, като 
36 000 лева от тези средства бяха използвани за инфраструктура, като се 
направи ремонт на уличната мрежа в селото. Земята е много хубава и цената 
и може да се увеличи многократно. След няколко години Общината няма да 
има никаква собственост и няма да има никакви приходи, защото е много 
лесно да се продава хубава земя. В нашия район средната рентна цена е 23 
лева. Договорът е за отдаването под наем на три имота, но първия от тях не е 
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включен в решението за продажба. Каква е причината за това? Ако 
училището има желание да стопанисва тези земи, нека го направи никой 
няма да има нищо против. Становището на комисията е земите да се отдадат 
под наем с договор и парите да се дарят на училището. 

В разискванията по единадесета точка от дневния ред участие 
взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Датата на вписването в съда на допълнителното споразумение е 

07.12.2011 г., т.е. съвсем скоро и ние ще сезираме за това да се изяснят 
нещата. След като е подписано допълнително споразумение има ли решение 
на Общинския съвет за това? 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Комисията по земеделие разгледа докладната и излезе със становище 

земите да бъдат продадени. В момента цената, която се предлага е много 
добра и всички фондове, които са собственици на земеделски земи са 
активни и продават пакети по 1000 дка земя. 

След приключване на разискванията по единадесета 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. 35, ал. 1 във 
връзка с чл. 34, ал. 4, и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 
100, т. 2 и чл. 101, т. 2 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 № 
530 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 38 

 

1. Не дава съгласието си да бъдат включени в Раздел І (римско едно) от 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2011 г., приета с Решение № 894 по Протокол № 58/18.02.2011 г., следните 
недвижими имоти:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 454 от 22.08.2005 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 406.297 
(четиристотин и шест декара двеста деветдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К25358 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 051003 (петдесет и една хиляди и три), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Ресен косор”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 
051002 – нива на Основно училище „Христо Ботев”; имот № 000100 – 
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широколистна гора; имот № 051001 – нива на ДПФ; имот № 000112 – полски 
път; имот № 000102 – пасище, мера на Община Две могили.  

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 455 от 22.08.2005 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 392.978 (триста 
деветдесет и два декара деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), 
съгласно Скица № К25357 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 051001 (петдесет и една хиляди и едно), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Трите камъка”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 
000192 – широколистна гора на МЗ-ДЛ/ДДС; имот № 053002 – гора в 
земеделски земи на ДГФ; имот № 052004 – нива на Кирил Тодоров Кирилов; 
имот № 000194 – полски път; имот № 000195 – храсти; имот № 000194 – 
полски път. 

2. Не дава съгласие да бъдат продадени след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване следните недвижими имоти:  

2.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 454 от 22.08.2005 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 406.297 
(четиристотин и шест декара двеста деветдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К25358 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 051003 (петдесет и една хиляди и три), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Ресен косор”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 
051002 – нива на Основно училище „Христо Ботев”; имот № 000100 – 
широколистна гора; имот № 051001 – нива на ДПФ; имот № 000112 – полски 
път; имот № 000102 – пасище, мера на Община Две могили.  

2.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 455 от 22.08.2005 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 392.978 (триста 
деветдесет и два декара деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), 
съгласно Скица № К25357 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 051001 (петдесет и една хиляди и едно), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Трите камъка”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 
000192 – широколистна гора на МЗ-ДЛ/ДДС; имот № 053002 – гора в 
земеделски земи на ДГФ; имот № 052004 – нива на Кирил Тодоров Кирилов; 
имот № 000194 – полски път; имот № 000195 – храсти; имот № 000194 – 
полски път. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 530/08.12.2011 г., 
относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община 
Две могили. 

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 
постъпилата докладна записка от Кмета на Общината. В нея става въпрос за 
отпускане на стипендии на наши деца с изявени дарби съгласно приетата от 
нас Наредба № 13. На основание чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от същата Наредба е 
сформирана експертно-консултативна комисия, която на 08.12.2011 г. е 
разгледала подадените за 2011 г. три искания за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. Предложенията 
на комисията са да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия децата 
Адриана Яворова Иванова, Ивелина Яворова Иванова и Мирослава 
Димитрова Андронова. Становището на комисията е да се приеме 
предложението за подпомагане на деца с изявени дарби. 

Разисквания по дванадесета точка от дневния ред 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. 1, т. 3 и т. 
8 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2. от Наредба № 13 за условията 
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на 
територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка № 
530 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 39 

 

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 
1.1. Ивелина Яворова Иванова – трето място двойки за деца до 12год. 

(ДИП); първо място, отборно –Държавно първенство на малките селища; 
второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето място, отборно – 
деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 50% от минималната работна 
заплата, т.е. 135.00 (сто тридесет и пет лева). 

1.2. Адриана Яворова Иванова – трето място индивидуално първенство 
за деца до 12 год. (ДИП), първо място, отборно –Държавно първенство на 
малките селища; второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето 
място, отборно – деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 50% от 
минималната работна заплата, т.е. 135.00 (сто тридесет и пет лева). 
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1.3. Мирослава Димитрова Андронова – първо място отборно 
Ученически игри 2011 г.; първо място, отборно –Държавно първенство на 
малките селища; второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето 
място, отборно – деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 40% от 
минималната работна заплата, т.е. 108.00 (сто и осем лева). 

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 531/08.12.2011 г., 

относно: Изменение на Приложение 5.1 от Решение № 880 по Протокол № 
58/18.02.2011 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 
право на заплащане на част от транстортните разходи за 2011 г., считано от 
15.09.2011 г. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и 

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

Нашата комисия разгледа и тази докладна записка, която касае промяна 
в съставите на педагогическите колективи на територията на Общината за 
новата учебна година. Това налага промяна на списъка на пътуващите 
учители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи. 
Становището на комисията е да се приеме предложения списък на 
педагогическите кадри на територията на Общината, които имат право на 
заплащане на част от транспортните разходи. 

Разисквания по тринадесета точка от дневния ред нямаше. 
По тринадесета 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. 30, ал. 2 от 
Постановление на Министерския съвет № 24/9.02.2009 г. във връзка с чл. 
4, ал. 1 и 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. № 531 от 08.12.2011 
г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 40 

 

1. Изменя, считано от 15.09.2011 г. Приложение 5.1. от Решение № 880 
по Протокол № 58 /18.02.2011 г. относно педагогическите кадри от 
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общината, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи 
за 2011 г., неразделна част от настоящото решение. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите мерки за изпълнение решението на Общински съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 532/08.12.2011 г., 

относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
На заседание на комисията по „Бюджет и финанси” беше разгледана 

докладната записка. Поканихме г-жа Росица Димитрова, която е главен 
ескперт „Бюджет” към общинска администрация да ни разясни подробно 
какви са промените. Като цяло те не са съществени и становището на 
комисията е да се приемат. 

Разисквания по четиринадесета точка от дневния ред нямаше. 
По четиринадесета 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. 18 от Закона за 
общинските бюджети, 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. 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. № 532 от 08.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 41 

 

1. Приема Актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 
с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 
община Две могили за 2011 г., съгласно Приложение 1 

          
 Приложение 1 

План на капиталовите разходи, 
финансирани с целева субсидия от централния бюджет 

и собствени средства на община Две могили за 2011 г. (актуален към 31.12.2011 г.) 
 

В т.ч.    В т.ч. 

Параграфи в т.ч.: 
наименование на 

обекта или позиция 

Било 

Субси-
дия РБ 

От 
постъп
ления 

Собствен
и 

средства,

Става 

Субси-
дия РБ 

От 
постъп
ления 

Собств
ени 

средст
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от 
продаж
ба на 
нефина
нсови 
активи 

преходен 
остатък 
и други 

от 
продаж
ба на 
нефина
нсови 
активи 

ва,прех
оден 

остатъ
к и 

други 

Всичко капиталови 
разходи 

767 384 190 900 300 058 276 426 764 916 190 900 290 178 283 838 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 190 900 190 900   190 900 190 900   
Собствени средства 331 609  300 058 31 551 324 368  290 178 34 190 
Получени средства за 
преодоляване на 
стихийни бедствия 

239 969   239 969 239 969   239 969 

ПУДООС 4 906   4 906 9 679   9 679 
5100 Основен ремонт 
на дълготрайни 
материални активи 

698 854 190 900 267 985 239 969 
 

690 274 190 900 258 105 241 269 
 

Ф-я 01 Общи 
държавни служби 

16 600  16 600  17 900  17 900  

Ремонт сграда кметство 
с.Кацелово 

16 600  16 600  16 600  16 600  

Ремонт сграда кметство 
с К.Върбовка 

    1 300   1 300 

Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

239 969   239 969 239 969   239 969 

Ремонтно-възстано-вителни 
работи на дере и водосток в 
участък при манастир 
„Св.Марина”, с.К.Върбовка

239 969   239 969 239 969   239 969 

Ф-я 03 Образование 59 274 42 000 17 274  59 274 42 000 17 274  
«Енергийна ефективност 
общинска образователна 
инфраструктура» 

59 274 42 000 17 274  59 274 42 000 17 274  

         
Ф-я 06 Жилищностроит.
благоустр.комун.стоп. и 
опазване на окол. среда. 

208 207  208 207  208 207 9 880 198 327  

Реконструкция 
трафопостове –табла за 
улично осветление 

47 150  47 150  47 150  47 150  

Полагане на бордюри и 
тротоари по 
бул.”България” 

41 608  41 608  41 608  41 608  

Изграждане на 
площадки за контейнери  
във всички населени 
места на общината 

28 000  28 000  28 000  28 000  

Оценка за съответствие 
по мярка 322 

8 340  8 340  8 340 6 880 1 460  

Ремонт «Водопровод 
с.Чилнов»-мярка 321 

17 500  17 500  17 500 3 000 14 500  

Преасфалтиране на 
площадно пространство 
с. Кацелово 

44 054  44 054  44 054  44 054  

Преасфалтиране ул. 
Осогово гр. Две могили 

7 705  7 705  7 705  7 705  

Асфалтиране на път към 
мюсюлмански гробища 

13 850  13 850  13 850  13 850  

         
Ф-я 07 Почивно 
дело,култура и 
религиозни дейности 

43 904 18 000 25 904  34 083 8 179 25 904  

Младежки парк гр.Две 17 904  17 904  17 904  17 904  
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могили – оценка за 
съответствие 
Ритуална зала-гробищен 
парк 

8 000  8 000  8 000  8 000  

Ремонт къща-музей 
"Филип Тотю" Две 
могили 

18 000 18 000    8 179 8 179   

Ф-я 08 Икономически 
дейности и услуги 

130 900 130 900   130 841 130 841   

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 3085 на км 1+000 
до км.5+600 
/с.Батишница-с.Чилнов/ 

23 843 23 843   23 843 23 843   

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 2081 на км 0+000 
до км.2+000 
/с.Могилино-с.Помен/ 

25 152 25 152   25 093 25 093   

Рехабилитация ПЪТ № 
TGV 1137 на км 14+000 
до км.17+600 –
/с.Могилино-с.Цар 
Асен/ 

70 765 70765    70 765 70 765    

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 1082 на км 7+900 
до км.12+000 и от 
км12+000 до ОК 
250с.Баниска 

11 140 11 140   11 140 11 140   

5200 Придобиване на 
дълготрайни 
материални активи 

61 460  25 273 36 187 67 572  25 273 42 299 

Ф-я 01 Общи 
държавни служби 

6 000  4 550 6 000 11 555  4 550 7 005 

Ксерокс – 2 бр. 5 000   5 000 5 000   5 000 
Компютър 1 000   1 000 1 000   1 000 
Закупуване на гараж 4 550  4 550  4 550  4 550  
Закупуване на климатик 
кметствос.К.Върбовка 

    1 005   1 005 

Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

1 900   1 900 1 900   1 900 

Закупуване на лек 
автомобил 

1900   1900 1900   1900 

Ф-я 03 Образование 10 322  4 022 6 300 10 656  4 022 6 634 
Система за 
видеонаблюдение СОУ 

4 022  4 022   4 022  4 022   

Закупуване на 
мултифункционално 
устройство ОУ Баниска 

1 200    1 200 1 200    1 200 

Закупуване на 
климатична техника 
СОУ Две могили – 4 бр. 

5 100   5 100 4106   4 106 

Закупуване на 2 
бр.лаптопи ЦДГ 

    1 238   1 238 

Ф-я 06 Жилищностроит.
благоустр.комун.стоп. и 
азване на окол. среда. 

7 906   7 906 12 679   12 679 

Закупуване на 
храсторези – 5 бр. 

3 000   3 000 3 000   3 000 

Изграждане на детска 
площадка с. Кацелово 

4 906   4 906 9 679   9 679 

Ф-я 07 Почивно 
дело,култура и 
религиозни дейности 

14 081   14 081 14 081   14 081 
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Телевизор 4 315   4 315 4 315   4 315 
LSD проектор 2 656   2 656 2 656   2 656 
Фотоапарат 928   928 928   928 
Видеокамера 2 821   2 821 2 821   2 821 
DVD плеар 1 015   1 015 1 015   1 015 
Преносим компютър 2 346   2 346 2 346   2 346 
Ф-я 08 Икономически 
дейности и услуги 

16 701  16 701  16 701  16 701  

Съфинансиране проект 
„Ботаническа градина” 

9 514  9 514  9 514  9 514  

Направа на 4 бр.беседки 4 339  4 339  4 339  4 339  
Направа на навес хижа 
„Орлово чука” 

2 848  2 848  2 848  2 848  

5300 Придобиване на 
нематериални  активи 

270   270 270   270 

Ф-я 03 Образование 270    270 270    270 
Програмен продукт 
«ТРЗ» 

270    270 270    270 

5503 Капиталови 
трансфери 

6 800  6 800  6 800  6 800  

Ф-я 06 Жилищно 
строит.,БКС и 
опазване на окол. 
среда. 

6 800  6 800  6 800  6 800  

Изграждане на 
регионално депо гр.Бяла 

6 800  6 800  6 800  6 800  

 

 2. Променя бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. в 
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно 
Приложение 2. 
 

Приложение 2 
ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

(лева) 
Намалява 

(лева) 
МЕСТНИ ПРИХОДИ    

Данък върху недвижимите имоти 13 01 4 200  
Данък при придоб.на имущ. по дарения и 
възмезден начин 

13 04  4 200 

Реализирани курсови разлики 36 01 -66  
Такса за поползване на пазари,тържища, 
панаири,тротоари и др 

27 05 17  

Такса за битови отпадаци 27 07 59 983  
Текущи дарения и помощи 45 01 1 238  
-текущи дарения, помощи и други 
безвъзмездно получени суми от 
Европейския съюз 

46 10 66  

Постъпления от продажба на сгради 40 22  14 456 
Постъпления от продажба на други ДМА 40 29 24 336  
Постъпления от продажба Нематериални 
дълготрайни активи 

40 30  60 000 

Постъпления от продажба на земя 40 40  19 718 
Получени краткосрочни заеми от банки 83 11 78 523  
Погашения по краткосрочни  заеми  83 21  -103 790 
Друго финансиране/+/-/ 93 39 -58 621  
ВСИЧКО ПРИХОДИ:  109676 -5416 
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РАЗХОДИ    
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

    
Общинска администрация  2 620 2 620 
Заплати на персонал по тр.правоотношения 01 01  2 620 
Заплати на персонал по сл.правоотношения 01 02 2 620  
    
Др.дейности по отбраната  1 925 1 925 
Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 02 01 900  
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 690  
ЗОВ от работодатели 05 60 275  
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 60  
Вода, горива и енергия 10 16  1 925 
    
Център за настаняване от семеен тип  9 092 9 092 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  4688 

изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

02 05  371 

Обезщетения за персонала,с характер на 
възнаграждения 

02 08  500 

Др.плащания и възнаграждения 02 09  355 
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  2 166 
ЗОВ от работодатели 05 60  843 
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80  169 
Храна 10 11 4 688  
Материали 10 15 412  
Вода, горива и енергия 10 16 3 827  
Платени данъци,мита и такси 10 40 31  
Командировки в страната 10 51 134  
    
Защитено жилище  152 152 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01 43  

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

02 05  29 

Обезщетения за персонала,с характер на 
възнаграждения 

02 08  120 

Др.плащания и възнаграждения 02 09  1 
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 10  
ЗОВ от работодатели 05 60 25  
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80  2 
Материали 10 15 71  
Вода, горива и енергия 10 16 3  
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МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  11 413 2 464 
Вода, горива и енергия 10 16 7 708  
Външни услуги 10 20  1 964 
Командировки в страната 10 51 700  
Командировки в чужбина 10 52  500 
Платени данъци,мита и такси 10 40 100  
Разходи за застраховки 10 62 600  
Основен ремонт на ДМА 51 00 1 300  
Придобиване на ДМА 52 00 1 005  
    
Общински съвети  8390 1340 
Заплати и възнаграждения на персонала 
по правоотношения приравнени към 
трудовите 

01 03  670 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 02 02 7 300  
изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

02 05  70 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 590  
ЗОВ от работодатели 05 60   
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80   
Материали 10 15 500  
Разходи за външни услуги 10 20  500 
Командировки в страната 10 51  100 
Целодневни детски градини  1 238  
Придобиване на ДМА 52 00 1 238  
    
Клуб на пенсионера  200 200 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01 170  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 30  
Материали 10 15  200 
Вода, горива и енергия 10 16   
    
Водоснабдяване и канализация   500 
Вода,горива,енергия 10 16  500 
    
Осветление на улици и пощади  1 500 4 320 
Материали 10 15 1 500  
Вода,горива,енергия 10 16  4 320 
    
Изграждане,ремонт и поддържане на 
уличната мрежа 

 42  

Основен ремонт на ДМА 51 00 42  
    
Др.дейности по жилищно  9 000 220 
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строителство, благоустройство и 
регионално развитие 
Материали 10 15  220 
Външни услуги 10 20 9000  
    
Озеленяване   4 305 
Материали 10 15  2 010 
Вода,горива,енергия 10 16  2 265 
    
Чистота  4178 2103 
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 2 000  

изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

02 05 40  

Др.плащания и възнаграждения 02 09  32 
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 158  
ЗОВ от работодатели 05 60 72  
Материали 10 15 1 908  
Вода,горива,енергия 10 16  223 
Външни услуги 10 20  1 848 
    
Спортни бази за спорт за всички  1 100 1 400 
Материали 10 15  1 400 
Вода,горива,енергия 10 16 1 100  
    
Международни програми и споразумения, 
дарения и помощи от чужбина 

 123 692  

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 02 01 5 562  
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 1 001  
ЗОВ от работодатели 05 60 267  
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 156  
Материали 10 15 64 298  
Разходи за външни услуги 10 20 52 408  
    
Музеи   9 821 
Основен ремонт на ДМА 51 00  9 821 
    
Обредни домове и зали  670  
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01 180  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 120  
ЗОВ от работодатели 05 60 10  
Материали 10 15 360  
    
Управление и контрол на 
автотранспорта 

 400 400 

Заплати и възнагр.на персонала по 01 01  400 
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трудови правоотношения 
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 400  

    
Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата 

  59 

Основен ремонт на ДМА 51 00  59 
    
Др.дейности по туризма  330 4 000 
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 330  

Външни услуги 10 20  4 000 
Материали 10 15   

    
Др.дейности по икономиката  1 450  
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01 1 200  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 200  
ЗОВ от работодатели 05 60 40  
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 10  

    
Разходи за лихви   6 000 
Други разходи за лихви от страната 29 91  6 000 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 
ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С 

ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

    
Общинска администрация  1 483 12 862 
Заплати от правоотн.приравн. към 
трудове 

01 01  10 527 

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 162  

изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

02 05  960 

Обезщетения за персонала,с характер на 
възнаграждения 

02 08 1 166  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  840 
ЗОВ от работодатели 05 60  535 
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 155  
    
ВСИЧКО РАЗХОДИ   178 875 63 783 

Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част към 
31.12.2011 г. придобива следните размери: 

 

Данъчни приходи 337  020 
Неданъчни приходи 1 912 769 
Взаимоотношения с РБ (субсидия)  3 494 879 
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Трансфери 153 966 
Вр.безлихв.заеми бюдж./извънбюдж.  451 469 
Операции с финансови активи - 510 132 
Остатък от предходен период 141 390 
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД 5 981 361 

 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да 
предприеме необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите 
разходи към 31.12.2011 г. и промени по бюджета в приходната и разходната 
част по мероприятия и параграфи към 31.12.2011 г. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/09.12.2011 г., 

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

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Предложените изменения и допълнения в Наредба № 5 бяха подробно 

разгледани на заседание на Комисията по „Бюджет и финанси” и като цяло ги 
приемаме. Промените са свързани главно с намаляване размера на таксата 
битови отпадъци и актуализация на предоставяните административни услуги 
на територията на Община Две могили на физически и юридически лица. 

В разискванията по четиринадесета точка от дневния ред участие 
взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината. Кое налага в чл. 40, ал. 

1, т. 18 и т. 19 да се премахне таксата за експресна услуга на пресъставянето 
на акт за раждане, граждански брак и смърт въз основа на документи от 
чужбина и изпращането на документи до Министерството на правосъдието 
на граждани за установяването на наличието на българско гражданство? 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Ние приехме план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2012 година. Г-жа Андреева каза, че 
събираемостта на такса битови отпадъци е 380 000 лева. При това положение 
се отваря дупка от 165 000 лева. Кое налага да се намали таксата в чл. 13 с 
половин промил? От къде ще се покрият тези разходи? 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Премахнали сме таксата на експресните услуги в т. 18 и т. 19, тъй като 

има процедурни срокове, които няма как да се спазят, затова нашето 
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предложение беше такова. Относно това от къде ще се запълни дупката от 
165 000 лева – разчитаме на добра събираемост на такса битови отпадъци. 
Имаме възможност да намалим таксата с половин промил в чл. 13, ал. 2., тъй 
като тя е на база отчетната стойност на данъчната оценка на имота. Фирмите 
са на значително по-високи пазарни цени и тяхната данъчна оценка е по-
висока. Затова не правя предложение да се намали таксата битови отпадъци 
за юридическите лица. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Нашата група общински съветници имаме конкретно предложение – за 

фирмите да бъде намалена с 4 промила оценката на сградния фонд, тъй като 
те плащат най-много средства.  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук има напревон предложение от Общинския съветник 

Драгомир Дамянов, относно докладната записка за изменение и допълнение 
на Наредба № 5, а именно оценката на сградния фонд на юридическите лица 
да бъде намалена с 4 промила.  

Моля да гласувате с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
С 5 (пет) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 4 (четири) гласа 

„Въздържал се”, предложението на г-н Дамянов не се приема. 
 

След приключване на разискванията по петнадесета точка, 
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, пр. 2 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси и Докладна записка № 533 от 09.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 42 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 
Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.01.2012 г. 

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/09.12.2011 г., 
относно: Приемане на Структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2012 г. 

По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – 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 докладната записка за промяна на 
структурата на общинска администрация от 01.01.2012 година. Това се 
налага, тъй като от 01.01.2012г. влиза в сила Класификатора на длъжностите 
в администрацията и измененията в Наредбата за прилагането му. Съгласно § 
5, ал. 2 от ПЗР към Постановление № 161 от 2011 г. на Министерски съвет 
кметът на общината ни предлага за одобрение общата численост и 
структурата на общинската администрация. Налага се и оптимизиране на 
числеността на персонала. Становището на комисията е да се приеме така 
предложената структура. 

В разискванията по шестнадесета точка от дневния ред участие 
взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
След като има писмо от Минисретски съвет за намаляване на 

числеността на персонала на общинска администрация, а в структурата, 
която се предлага за приемане не е отбелязано това как ще процедира Кмета 
след 01.01.2012 година? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Писмото, което получихме от Министерски съвет е с препоръчителен 

характер, така че ако е необходимо винаги можем да актуализираме 
структурата на общинска администрация. 

След приключцване на разискванията по шастнадесета точка, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 4 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет и 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Постановление № 161 от 14.06.2011 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет и Докладна записка № 534 
от 09.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 43 

 

1. Приема структурата и числеността на Общинска администрация Две 
могили и дейностите към нея, както следва: 

1.1. Общинска администрация      65 
1.1.1. В т.ч. с държавни приходи      54 
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1.1.2. Дофинансиране с общински приходи    11 
1.2. Автогара           2 
1.3. Други дейности по образование       6 
1.4. Други дейности по икономиката       2 
1.5. Обреден дом           2 
1.6. Други дейности по здравеопазване       5 
1.7. Детска ясла           7 
1.8. Чистота         12 
1.9. Оперативни дежурни         5 
1.10. Техници Радиоцентър и компютърни системи     3 
1.11. ОП „Обществено хранене”      16 
1.12. СЗ „КООРС”          7 
1.13. Клуб на пенсионера и инвалида       1 
1.14. Пещера „Орлова чука”         2 
Всичко численост:                135 
2. Решението влиза в сила от 01.01.2012 г. 
3. Отменя досегашната структура на общинска администрация, приета 

с Решение № 584/29.01.2010 г. по Протокол № 45/29.01.2010 г. 
4. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 535/09.12.2011 г., 

относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване на 
проект за Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

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

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

Нашата комисия разгледа докладната записка свързана с прекратяване 
дейността на временната комисия за изработването на проект на Правилник 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. Тъй като комисията се 
събира неколкократно, изготви правилник за дейността на Общинския съвет, 
който беше приет с Решение № 22 по Протокол № 3/02.12.2011 г. би следвало 
да се прекрати нейната дейност. Всичко е законосъобразно и становището на 
комисията е да предложеният проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка от дневния ред нямаше. 
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 48, 

ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация и Докладна записка с вх. № 535 от 09.12.2011 г. и 
Докладна записка № 533 от 09.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 44 

 

1. Прекратява дейността на Временната комисия за изработване на 
проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 541/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Хюсмен 
Хасанова, живееща в село Чилновза раждане на първо дете – Джан Ферхатов 
Хасанов. 
 По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социална политика”: 

Комисията разгледа докладната записка на свое заседание. Всички 
необходими документи съгласно Наредба № 10 са налице и са представени в 
необходимия срок. Становището на комисията е заявлението за отпускане на 
еднократна финансова помощ да бъде уважено. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Хасанова 
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за 
раждане на първо дете. 

Разисквания по осемнадесета точка от дневния ред нямаше. 
По осемнадесета точка, 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. № 541 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 45 
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1. Отпуска на Айсел Хюсмен Хасанова с ЕГН 8702185330, живееща в 
село Чилнов, община Две могили, област Русе, на улица „Георги Димитров” 
№ 19 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за 
раждане на първо дете – Джан Ферхатов Хасанов, роден на 22.10.2011 г.  

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на Зехра Хасанова Феимова, живееща в село Баниска, на 
улица „Индже Войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане на 
близнаците – Радостина Радованова Веженова и Даниела Радованова 
Веженова. 

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

„Здравеопазване и социална политика”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа 

заявлението на г-жа Феимова за отпускане на еднократна финансова помощ 
за раждане на близнаци. Всички необходими докуметни са подадени в срок. 
Единствения проблем тук е че бащата на децата не е жител на нашата 
територия. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено, като 
помощта е в размер на 50 % от предвидената в наредбата. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Тъй като бащата не е жител на нашата община становището на нашата 
комисия е на г-жа Феимова да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 250 лева да раждане на близнаци, по 125 лева за всяко 
дете. 

Разисквания по деветнадесета точка от дневния ред нямаше. 
По деветнадесета точка, 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. 6, 
ал. 3 от Закона за семейните помощи за деца, във връзка с чл. 3, ал. 1 и 
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, приета 
с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 
Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. с 
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Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 
542 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 46 

 

1. Отпуска на Зехра Хасанова Феимова с ЕГН 8311065293, живееща в 
село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Индже войвода” № 
4 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, 
от които: 125.00 (сто двадесет и пет) лева за раждане на Радостина 
Радованова Веженова и 125.00 (сто двадесет и пет) лева за раждане на 
Даниела Радованова Веженова, двете родени на 04.08.2011 г., тъй като 
бащата – Радован Веженов Демиров няма постоянен или настоящ адрес на 
територията на Общината. 

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Асенова 
Яшкова, живееща в село Баниска, на улица „Божур” № 11 за раждане на 
второ дете – Женгизжан Снежанов Асенов. 

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

политика”: 
И тази докладна записка беше разгледана на заседание на комисията. 

Всички необходими документи съгласно Наредба № 10 са налице и са 
подадени в срок. Бащата на детето е неизвестен и освен него майката има 
още едно дете, чиито баща е известен. Становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Яшкова 
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в 
размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесета точка от дневния ред нямаше. 
По двадесета точка, 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. 6, 
ал. 3 от Закона за семейните помощи за деца, във връзка с чл. 3, ал. 1 и 
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 
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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, приета 
с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 
Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. с 
Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 
543 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 47 

 

1. Отпуска на Снежана Асенова Яшкова с ЕГН 8408165372, живееща в 
село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Божур” № 11 
еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за 
раждане на второ дете – Женгизжан Снежанов Асенов, родена на 29.09.2011 
г. 

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Мехмедова 
Алиева, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Мерт Алиев 
Селимов. 

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

социална политика”: 
Следващата докладна записка е отново за отпускане на еднократна 

финансова помощ за раждане на дете. Тук всички документи са редовни, 
подадени в срок. И двамата родители на детето са с постоянен и настоящ 
адрес на територията на Общината. Комисията разгледа заявлението и излезе 
със становище то да бъде уважено. 

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

еднократна финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 
Разисквания по двадесет и първа точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и първа точка, 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 
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във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за семейните помощи за деца, във 
връзка с чл. 3, ал. 1 и 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, приета с Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. 
и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. 
с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка № 
544 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 48 

 

1. Отпуска на Абибе Мехмедова Алиева с ЕГН 8804025377, живееща в 
село Помен, община Две могили, област Русе, на улица „Александър 
Стамболийски” № 21 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Мерт Алиев Селимов, роден на 
17.11.2011 г.  

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 545/15.12.2011 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. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социална политика”: 
Тази докладна записка също беше разгледана на зеседание на 

комисията по „Здравеопазване и социална политика”. Тук вече не става 
въпрос за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
Молбата е пусната от Цанка Маринова, в която се казва, че съпругът и 
получава минимално възнаграждение и има два кредита за изплащане, от 
които няколко месечни вноски стоят непогасени. Към молбата си не е 
приложила никакви други документи. Поискана е информация от Дирекция 
“Социално подпомагане”, от която е видно, че им е отказана помощ за 
отопление. Становището на нашата комисия е молбата да не бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е също да им бъде 
отказано отпускането на еднократна финансова помощ. Има много хора в 
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тяхното положение и ние ако отпуснем помощ на един това ще стане 
практика. 

Разисквания по двадесет и втора точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и втора точка, Общинският съвет на основание 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, приета 
с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 
Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение 
№ 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 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. № 545 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 49 

 

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 546/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Мюмюнова 
Салиева, живееща в град Две могили, на улица „Осогово” № 3. 

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

социална политика”: 
Нашата комисия разгледа и тази докладна записка за отпускане на 

еднократна финансова помощ на г-жа Салиева. В молбата си тя твърди, че 
живее сама и получава пенсия. Иска от нас да и отпуснем помощ за да си 
закупи дърва за огрев за зимния период. Въз основа на нейната молба е 
поискана информация от Дирекция “Социално подпомагане”, от която е 
видно, че жената живее сама, но на нейния адрес са записани и нейните деца, 
които в момента работят и живеят извън страната. Становището на 
комисията е да бъде отказано отпускането на еднократна финансова помощ.  
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е също да се откаже помощта. 
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В разискванията по двадесет и трета точка от дневния ред участие 
взеха: 

1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Прави впечатление, че голяма част от молбите са за отпускане на 

еднократна помощ за отопление. Иска ми се за в бъдеще да помислим заедно 
с Комисията по земеделие, как да удовлетворим такива молби. 

След приключване на разискванията по двадесет и трета точка, 
Общинският съвет на основание чл. 5, т. 3, пр. 3 във връзка с т. 5 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, приета 
с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 
Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение 
№ 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 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. № 546 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 50 

 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Айше 
Мюмюнова Салиева, живееща в град Две могили, на улица „Осогово” № 3. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 547/15.12.2011 г., 

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

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социална 

политика”: 
Комисията разгледа докладната записка свързана с отпускането на 

еднократна финансова помощ на г-жа Севастакиева. От проведеното 
заседание ми стана ясно, че тази госпожа е пускала молби за помощ не 
веднъж. Тя има 10 деца, но е с неуредено семейно положение, поради което 
няма право на социални помощи. Становището на комисията е да и бъде 
отказана помощта. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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 Комисията по „Бюджет и финанси” също излезе със становище да и 
бъде отказано отпускането на еднократна финансова помощ. 

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

5, т. 3, пр. 3 във връзка с т. 5 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, приета с наше Решение № 108 по 
Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 
Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение № 562 по 
Протокол № 43/20.11.2009 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 24 и 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. № 547 от 
15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 51 

 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ваня 
Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света 
Марина” № 11. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 548/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира 
Кирилова Алиева, живееща в село Кацилово, на улица „Камбурка” № 7.  

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социална политика”: 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика” разгледа 

докладната записка за отпускане на еднократна финансова помощ на лицето 
Красимира Кирилова Алиева. Кметът на село Кацелово е изпратил до Кмета 
на Общината докладна записка, с която иска, направените разходи от г-жа 
Красимира Кирилова Алиева от село Кацелово за погребението на Нако 
Филипов Иванов от същото село да и бъдат възстановени. Имали сме такъв 
случай и преди. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е на г-жа Алиева да и бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
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Разисквания по двадесет и пета точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и пета точка, Общинският съвет на основание чл. 5, т. 

3, пр. 3 във връзка с т. 5 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, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 
10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 
26/23.01.2009 година, изм. и доп. Решение № 562 по Протокол № 
43/20.11.2009 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
2, т. 24 и 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. № 548 от 15.12.2011 
г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 52 

 

1. Отпуска на Красимира Кирилова Алиева с ЕГН 3902285338, 
живееща в село Кацелово, на улица „Камбурка” № 7 еднократна финансова 
помощ в размер на 100.00 (сто) лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 549/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

„Здравеопазване и социална политика”: 
Нашата комисия разгледа молбата на г-н Байрактаров. Стана ми 

известно, че той не веднъж е подавал подобни молби. Този път комисията 
излезе със становище да му се откаже отпускането на еднократна финансова 
помощ. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Нашата комисия също излезе със становище да бъде отказано 
отпускането на еднократна финансова помощ. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
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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 № 549 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 53 

 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ахмед 
Еминов Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12.  

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 550/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов 
Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

политика”:  
Следващата молба, която е от Ибриям Мехмедов Ибриямов от град Две 

могили също беше разгледана на заседание на комисията. В нея той ни моли 
за помощ, тъй като е пенсионер – вдовец от 2009 г. Дацата му са в чужбина и 
не му помагат. Комисията, счита, че не следва да му бъде уважена молбата, 
тъй като не е в нито една от хипотезите, предвидени в Наредба № 10. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също излезе със становище да бъде 

отказана помощта. 
Разисквания по двадесет и седма точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и седма точка, 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 № 550 от 15.12.2011 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 54 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Русалка” № 22 еднократна финансова помощ. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 551/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 
Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

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

социална политика”: 
Комисията разгледа и тази молба за помощ, която е подадена от Минка 

Петрова. В нея тя твърди, че до скоро е работила по НП „СПОЗ” към община 
Две могили, но сега е безработна. Живее с психично болния си син Руско 
Петров, който се нуждае от медикаменти, които в момента няма възможност 
да си за закупи. Становището на комисията е молбата да се уважи. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на Минка 
Петрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 120 лева. 

Разисквания по двадесет и осма точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и осма точка, 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 № 551 от 15.12.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 55 

 

1. Отпуска на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две могили, на 
улица „Места” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 120.00 (сто и 
двадесет) лева. 
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 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”. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 552/15.12.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов 
Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

социална политика”: 
Нашата комисия разгледа следващата молба, която е от Яшар Елверов 

Юсеинов от град Две могили. В нея той ни моли за помощ, тъй като е 
безработен, заедно със съпругата си. Нямат никакви доходи. Имат син, 
Зюлфер, който е на три години и има три пръста на лявата ръка, коита са 
сраснали. Искат средства за да се извърши манипулация за разделяне на 
пръстите. Становището на комисията е молбата да се уважи, но да се 
проследи как ще се изразходват средствата. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Становището на нашата комисия е на г-н Юсеинов да му беду 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, които да бъдат 
получени от Председателя на Общинския съвет – г-жа Ефтимова, която да му 
съдейства при постъпването на детето в болница и да проследи как ще бъдат 
изразходени средствата. 

Разисквания по двадесет и девета точка от дневния ред нямаше. 
По двадесет и девета точка, 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 
Правилника 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 № 552 от 15.12.2011 г., прие 
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1. Отпуска на Яшар Елверов Юсеинов с ЕГН 6110105364, живеещ в 
град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13 еднократна финансова 
помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат получени от Председателя на Общинския съвет, 
която да му съдейства при постъпване в болница на детето им. 

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

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

30. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
В отговор на отправено запитване от Общинския съветник Байчо 

Георгиев, относно вписване на местно поделение на Мюсюлманското 
изповедание на територията на Община Две могили – мюсюлманско 
настоятелство село Каран Върбовка ви уведомявам следното: 

Мюсюлманското изповедание е вписано в регистъра на Софийски 
градски съд служебно на основание § 2, ал. 3 от ПЗР на Закона за 
вероизповеданията. Според чл. 19 от същия закон Вероизповеданията могат 
да имат местни поделения съгласно уставите си. Местните поделения се 
вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, 
където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен 
срок, на основание на заявление от централното ръководство на 
вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава. 
Заявлението включва: 

1. Съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на 
вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно 
пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство; 

2. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го 
представляват в съответната община, седалището и адреса на местното 
поделение. 

Кметът уведомява Дирекция "Вероизповедания" на Министерския 
съвет за извършеното вписване в 3-дневен срок от вписването в регистъра. 

В общинската администрация се води регистър на местните поделения 
на вероизповеданията. 

С писмо с вх. № 1931/09.06.2010 г. на председателя на Висшия 
мюсюлмански духовен съвет, Общината е уведомена, че Мюсюлманското 
изповедание има ново ръководство от 31.05.2010 г. и всички регистрирани до 
този момент мюсюлмански настоятелства на територията на Община Две 
могили са нелегитимни. Във връзка с това е поискано заличаване на 
направените вписвания. Въз основа на това кметът на Общината Драгомир 
Дамянов е отправил запитване до Дирекция „Вероизповедания” към 
Министерски съвет с писмо изх.№ 1931/2010г., относно основателността на 
отправеното искане. От там е получил отговор с вх. № 2100/29.06.2010 г., 
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съгласно който искането на новото ръководство е основателно и 
мюсюлманските настоятелства на територията на Общината следва да бъдат 
отписани, за което да бъде уведомена Дирекция „Вероизповедания” към 
Министерски съвет. Въз основа на това, със Заповед № 437 от 30.06.2010 г. 
на Кмета на Общината от регистъра на местните поделения на 
вероизповеданията са отписани мюсюлманските настоятелства в селищата 
Батишница, Бъзовец, Чилнов, Каран Върбовка, Две могили, Баниска, Помен 
и Кацелово. Копие от заповедта е изпратена в Дирекция „Вероизповедания” 
град София. 

След това в Община Две могили е представено копие от Съдебно 
удостоверение, издадено от СГС – Търговско отделение, VI- 15 състав, т.д.№ 
579/2011г. от 16.05.2011г. с писмо вх.№ 2227/31.05.2011 г. от Председателя 
на Висшия мюсюлмански духовен съвет проф.д-р Н.Генджев, с което съдът 
удостоверява наличието на висящо дело № 579 по описа на СГС за 2011 г. 

Впоследствие е постъпило и уведомително писмо с вх. № 
3557/03.09.2011 г. от Тургут Халил Насуф – областен мюфтия на град Русе, 
легитимиращ се с Удостоверение за регистрация № 16 от 10.03.2011 г., 
издадено от Община Русе, с което ни уведомява, че има влязло в сила 
Определение на Софийски градски съд, Търговско отделение, копие от което 
е приложил. От определението на съда е видно, че производството е 
образувано по молба от Недим Генджев, с която моли съда да постанови 
обезпечение на предявен иск по дело № 579 по описа на СГС за 2011 г. за 
отмяна на решения, приети на Извънредна национална мюсюлманска 
конференция, проведена на 12.02.2011 г. Съдът е уважил искането и е 
постановил спиране на вписванията по партидата на „Мюсюлманско 
изповедание”, регистрирано по ф.д. № 1659/2003 г. на СГС до приключване 
на производството с влязло в сила решение.  

Със заявление с вх. № 3727/16.09.2011 г. от господин Азиз Азизов – 
районен мюфтия на Районно мюфтийство град Русе в Община Две могили е 
постъпило искане за регистриране на мюсюлманско настоятелство със 
седалище село Каран Върбовка, община Две могили с приложени 
пълномощно (фотокопие) от Главно мюфтийство, фотокопие от 
Удостоверение за актуално състояние на Мюсюлманското изповедание, 
издадено от СГС; Протокол от Общото събрание на Мюсюлманското 
настоятелство, Удостоверение от Главно мюфтийство и Устав на 
Мюсюлманското изповедание.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за вероизповеданията, според който вероизповеданията могат да имат 
местни поделения, съгласно уставите си, а предмет на висящо съдебно дело 
№ 579/2011 г. на СГС е признаване като нищожни на решения, взети на 
Извънредната национална мюсюлманска конференция, проведена на 
12.02.2011 г. в град София, едно от които е и приемане на устав на 
Мюсюлманското изповедание във връзка с чл. 54, ал. от 
Административнопроцесуалния кодекс наредих да бъде спряно 
производството по вписване в регистъра на местните поделения на 
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вероизповеданията на Община Две могили на мюсюлманско настоятелство 
село Каран Върбовка  с моя Заповед № 1117 от 22.12.2011 г. до решаване на 
съдебния спор. 

Николай Христов – Кмет на Общината: 
Освен това, както ви казах ще ви информирам за финансовото 

състояние на Общината всеки месец. До момента Общината е разплатила 
стари задължения на стойност 86 000 лева и 101 000 лева нови разходи. 
Изплатени са обещетения на напуснали или пенсионирани работници и 
служители в размер на 39 000 лева. Заемът от набирателната сметка е 
възстановен, който е в размер на 48 000 лева. По искане на Сметната палата 
от бюджетната сметка на общината бяха прехвърлени в набирателната сметка 
средства в размер на 61 000 лева. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Като Директор на „ПГСС К.А.Тимирязев” град Две могили искам от 

мое име и от името на целия колектив на гимназията да благодаря и да връча 
свидетелства за дарение на нашите спомоществователи, благодарение на 
които училището се сдоби с нов лаптоп, цветен принтер, цифров фотоапарат 
и инструменти за обща практика на обща стойност 2 500 лева.  

Г-н Донев връчва свидетелствата за дарение. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две 
могили:  Поради изчерпване дневния ред на четвъртото (редовно) 
заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 29.12.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № 158. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
_______________(Христина Димитрова Ефтимова) 


