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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 3 

П Р О Т О К О Л 

№ 43 
 

Днес, 26 септември 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесет и третото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Общински съветник.  
 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Татяна Димитрова Василева. 
 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, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, служители от общинска 
администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Колеги, искам да ви уведомя, че на основание чл. 12, ал. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, на 01.09.2014 г. подадох оставка като Председател на 
Общинския съвет. Съгласно чл. 12, ал. 5 от същия е направено предложение за водещ на 
днешното заседание на Общинския съвет да бъде избран Общинският съветник Стоян 
Гецов.  

Г-н Гецов, моля да поемете ръководството на заседанието ни. 
 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Уважаеми общински съветници, 
 Проектът за дневен ред на настоящото заседание Ви е раздаден предварително. 
  Имате ли предложения за неговото изменение или допълнение? 
  

Невена Георгиева – Общински съветник: 

 Уважаеми колеги, нашата група предлага т. 1 от дневния ред за настоящото 
редовно заседание да отпадне, а за водещ на заседанието да бъде избран Общинският 
съветник Айдън Карамехмедов. 
  

Боян Симеонов – Общински съветник: 

 Аз мисля, че ние трябва да си изберем Председател на Общинския съвет сега. 
Водещият на заседанието може да води само и единствено до точката, в която трябва да си 
изберем Председател на Общинския съвет. 
  

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз считам, че това, което казва г-н Симеонов не е така. В чл. 12, ал. 4 от нашия 
Правилник № 1, казва: Нов избор за Председател на общинския съвет се произвежда след 
обявяване на оставката или приемане на решението за прекратяване на пълномощията на 
досегащния или на следващото заседание. 

Ние можем да изберем Председател и на следващото заседание на Общинския 
съвет и сега това предложение, което правим се подлага на гласуване, решаваме и 
продължаваме нататък. Това не е пречка, така че общинските съветници могат да гласуват 
тази точка дали да отпадне. 

 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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Тъй като г-жа Невена Георгиева обяви заседанието да бъде водено от г-н 
Карамехмедов, искам да попитам какви са Ви мотивите г-жо Георгиева да не продължи г-
н Гецов да води заседанието?  

 

Невена Георгиева – Общински съветник: 

Аз само предлагам, нямам претенции към г-н Гецов. Смятам, че г-н Карамехмедов 
е подготвен да води това заседание. Нямам нищо против и г-н Гецов да води заседанието, 
ако това Ви притеснява ще си оттегля предложението. 

 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

Г-н Гецов, предлагам първо да гласуваме дали т. 1 да отпадне от дневния ред, а 
след това да решим кой ще ръководи заседанието. 

 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

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

 

Който е съгласен с предложението т. 1 да отпадне от дневния ред на настоящото 
редовно заседание, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се” 

предложението се приема. 
 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз правя предложение за водещ на днешното заседание да изберем общинският 
съветник Стоян Гецов. 

 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

След подадената оставка на Председателя на Общинския съвет по правилник група 
Общински съветници направихме едно искане за свикване на днешното заседание. Тогава 
взехме решение за водещ на заседанието да бъде избран г-н Айдън Карамехмедов и в 
момента той най-добре е запознат с дневния ред. 

 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Колеги, имате ли други предложения за водещ? 
Няма. 
Предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението г-н Стоян Гецов да води днешното заседание, 
моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 5 (пет) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението г-н Айдън Карамехмедов да води днешното 
заседание, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Колеги, благодаря за гласуваното доверие. Предлагам да преминем към процедура 
на гласуване на дневния ред. 

 

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? 
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Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 12 (дванадесет) гласа „За”, 2 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 342/05.09.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

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

2. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 343/05.09.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

3. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/08.09.2014 г., относно: 

Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – Русе. 

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

4. Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 346/08.09.2014 г., относно: 
Промяна в броя и състава на Комисията по „Здравеопазване и социална политика” и 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности”. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 347/09.09.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в 
землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 354/12.09.2014 г., относно: 

Приемане на Общински план за действие при бедствие. 
Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

7. Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 355/12.09.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 356/12.09.2014 г., относно: 
Извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл. 
112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за второто тримесечие на 2014 г. 
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Докладва: Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 357/12.09.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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. № 358/15.09.2014 г., относно: 

Одобряване на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2015-2017 година. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 362/19.09.2014 г., относно: 

Поемане на краткосрочен дълг за възстановяване на авансово плащане по договор за 
национално съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по проект MIS код 657 
„Организирана на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова. 

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

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 350/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, 
живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

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

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 351/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, 
живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

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

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 352/11.09.2014 г., 

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

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, 
живееща в град Две могили, на улица „Дружба” № 4. 

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

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 342/05.09.2014 г., относно: Върнато 
за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 

По нея докладва:  
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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 настоящата докладна записка. Със свое Решение № 692 по 
Протокол № 42/22.08.2014 г. ние дадохме съгласието си да бъде продаден, след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване недвижимия имот: „Друга изкуствена 
водна площ” представляваща имот № 000206 в с. Кацелово с площ 18.694дка. 
Определихме началната цена за продажбата да бъде в размер на 15 000.00 лева, като 20 % 
от действително получените средства от сделката да бъдат предоставени на Кметство село 
Кацелово. Областният управител на област Русе със своя заповед № 4-95-00-
623/02.09.2014 г., счита, че взетото решение е незаконосъобразно, тъй като „…. Общински 
съвет – Две могили е нарушил императивната разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 
водите и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Посочил е, че „…водите и 
водните обекти, в това число естествените извори, езера и блата, които са разположени на 
земи – общинска собственост и не са води и водни обекти държавна собственост…” са 
публична общинска собственост. В този смисъл, Актът за частна общинска собственост № 
3703 от 01.04.2014г. на Кмета на Община Две могили се явява некоректно съставен. 
Предвид това, връща решението ни за ново обсъждане. Становището на комисията ни е 
решението да бъде отменено. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

В случая грешката е наша, затова че имотите са актувани като водни площи, а в 
действителност това не са водни площи – единият имот е „Дере”, а другият е „Друга 
посевна площ”. Ще помоля за вбъдеще Кметът на Общината да направи ново актуване на 
тези имоти. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, 

ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка 

със Заповед № 4-95-00-623/02.09.2014 г. на Областния управител на Област Русе и 

Докладна записка с вх. № 342 от 05.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 706 
  

1. Отменя Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 343/05.09.2014 г., относно: Върнато 
за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, която е идентична с предходната. Става 
въпрос за върнато наше Решение № 694 от Областният управител, който счита, че взетото 
решение е незаконосъобразно, тъй като „…. Общински съвет – Две могили е нарушил 
императивната разпоредба на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 от Закона 
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за общинската собственост. Посочил е, че „…водите и водните обекти, в това число 
естествените извори, езера и блата, които са разположени на земи – общинска собственост 
и не са води и водни обекти държавна собственост…” са публична общинска собственост. 
В този смисъл, Актът за частна общинска собственост собственост № 3718 от 22.07.2014 г. 
на Кмета на Община Две могили се явява некоректно съставен. Предвид това, връща 
решението ни за ново обсъждане. Становището на комисията ни е да отменим решението. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз поддържам направеното предложение от г-н Лашев за отмяна на решенията ни. 
Стана ми известно, обаче че в деловодството на Общинския съвет е постъпила исковата 
молба от Областна администрация във връзка с тези наши решения. Предлагам след 
заседанието на Общинския съвет по най-бързия начин да се изготви препис – извлечение 
от протокола, да се приложи към материалите, които са ни изпратени от Областния 
управител, за да може в срок да се изпратят пред Административния съд в град Русе. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, 

ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка 

със Заповед № 4-95-00-624/02.09.2014 г. на Областния управител на Област Русе и 

Докладна записка с вх. № 343 от 05.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 707 
  

1. Отменя Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/08.09.2014 г., относно: 

Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – 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”: 

На 20.08.2014 година, в Общинският съвет е постъпило писмо с изх. № 
1840/14.08.2014 година от Административния ръководител – председател на Апелативен 
съд – Велико Търново с предложение да открием процедура по изготвяне на предложения 
и избор на двама съдебни заседатели за петгодишен мандат в Окръжен съд – Русе, считано 
от датата на полагане на клетва по чл. 70 от Закона за съдебната власт. В тази връзка е 
необходимо да изберем комисия, която да изготви предложенията за лицата, които трябва 
да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт в състав: Байчо 
Георгиев – председател; Соня Неделчева – Нечева – секретар; Микерям Адям – член; 
Стефка Райкова – член; Велико Великов – член. Становището на втора комисия е 
предложеният проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, писмо с изх. № 1840/14.08.2014 година от Административния 

ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново и Докладна записка 
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с вх. № 345 от 08.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 708 
  

1. Избира Временна комисия, в състав: 
1.1. Байчо Георгиев – председател. 
1.2. Соня Неделчева – Нечева – секретар. 
1.3. Микерям Адям – член. 
1.4. Стефка Райкова – член. 
1.5. Велико Великов – член.  
2. Комисията в срок до 06.10.2014 година да изготви и предложи с Докладна 

записка кандидати за избирането им за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 346/08.09.2014 г., относно: 
Промяна в броя и състава на Комисията по „Здравеопазване и социална политика” и 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности”. 

По нея докладва:  

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

Поради предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на 
Общински съвет Две могили Христина Димитрова Ефтимова, в следствие на подадена от 
нея оставка предлагам Общинският съвет на основание Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Правилник № 1 за организацията и 
дейността и Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация да приеме следното решение: 

1. Променя броя на Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” 
от 6 на 7 члена, като утвърждава за член на комисията общинския съветник Христина 
Димитрова Ефтимова. 

2. Променя броя на Постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности” от 5 на 6 члена, като утвърждава за член на 
комисията общинския съветник Христина Димитрова Ефтимова. 

3. Решението влиза в сила от 01.10.2014 г. 
Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 33 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността и Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 346 

от 08.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 709 
  

1. Променя броя на Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” 
от 6 на 7 члена, като утвърждава за член на комисията общинския съветник Христина 
Димитрова Ефтимова. 

2. Променя броя на Постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности” от 5 на 6 члена, като утвърждава за член на 
комисията общинския съветник Христина Димитрова Ефтимова. 

3. Решението влиза в сила от 01.10.2014 г. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 347/09.09.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в 
землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане с вх. № 588/05.09.2014 год. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД за даване на 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на 
поземлен имот № 000135 в землището на село Каран Върбовка, община Две могили, 
област Русе в качеството си на негов собственик. 
 От представените задание за ПУП и скица-предложение е видно, че собственика 
има намерение да изгради в притежавания от него поземлен имот „Съоръжение на 
техническата инфраструктура – Базова станция на „Мобилтел” ЕАД заедно със 
самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, 
мачта за GSM антени и контейнери за телекомуникационно оборудване”. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа докладната записка и излезе със становище предложеният проект на решение да 
бъде приет. 
 В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

Аз едва вчера научих за това предложение когато прочетох поканата за настоящото 
заседание. Никой не ме беше уведомил предварително. Хората в селото не са съгласни да 
се изграждат тези антени, защото има здравословни смущения от тях. Според мен би било 
редно на първо място да се направят проучвания дали в действителност няма да има 
някакви странични ефекти върху здравето на хората и едва тогава да се поставят. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Наистина въпросът е доста сериозен и аз споделям мнението на г-н Трифонов. На 
предходно заседание на Общинския съвет ние разрешихме продажбата на въпросния имот 
с цел подобряване на самото обслужване на абонатите на МТЕЛ. Много се надявам 
наистина да няма странични ефекти върху здравето на населението. 

3. Радослав Радев – Общински съветник: 

Ясно е, че ние един път сме допуснали грешка, допускаме грешка и сега. За 
съжаление ние вземаме решенията, а всичко ще се стовари върху главата на Кмета на село 
Каран Върбовка. Има специалисти, които могат да кажат в действителност има ли 
влияние върху здравето на хората, или не. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 

и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 347 

от 09.09.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 710 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот № 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в землището на село 
Каран Върбовка, община Две могили, област Русе.  
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2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПЗ. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 354/12.09.2014 г., относно: 

Приемане на Общински план за действие при бедствие. 
По нея докладва:  

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

В изпълнение на Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г., Кметът на 
Общината е предоставил „План за действие при бедствие”. Този план съдържа 
следните раздели: при земетресение; при наводнение; при пожар; при радиационна 
авария; при промишлена авария; при снегонавяване и обледяване; при терористични 
действия. Планът е разработен в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при 
бедствия. Целта на плана е да се изследва, анализира, оцени и прогнозират рисковете 
от бедствия и възможните преки и косвени последствия за населението и околната 
среда на територията на община Две могили. Да се осигурят организирани и 
координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от 
бедствия на територията на община Две могили. Този план е доста подробен и 
отразява действията, които трябва да се предприемат при възникване на дадено 
бедствие. Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” е планът да бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Планът наистина е много широкообхватен документ, поради което аз искам да 
помоля Кмета на Общината с няколко думи да ни го представи и да се аргументира. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз присъствах на зесаданието на комисията, когато се разглежда планът. Общината 
има вече такъв план и за да не коригираме определени неща, като сменени служители на 
администрацията, дадени указания, които са съобразени с Областния план за защита при 
бедствия и т.н., решихме да актуализираме плана и да го предоставим за приемане отново. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, аз считам, че с този план за защита при бедствия и аварии е необходимо 
да бъдат запознати всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, които са 
на територията на Общината. Ние сме длъжни да се съобразяваме с този план и с всички 
актуализации, които се правят в него. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз мисля, че не само второстепенните разпоредители трябва да се запознаят с 
плана, а и всички останали жители на Общината. Имало е случаи, в които при зимни 
условия Кметът на Общината е обявявал бедствено положение, издавал е заповед, с която 
забранява движението по пътищата, но тъй като населението не е запознато, никой не е 
спазвал тези правила и по този начин се създават предпоставки за пътно-транспортни 
произшествия. Нещата не са безобидни и нека населението да се запознае, за да сме 
подготвени при възникване на едно такова бедствие. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 9, ал. 3, т. 11 от 

Закона за защита при бедствия, във връзка с Решение № 523 по Протокол № 

33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 354 от 12.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) 

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

№ 711 
  

1. Приема Общински план за действие при бедствие и съответните части при 
различни опасности.  

Приложение:  
1. План за действие при бедствие; 
1.1. Част 1 при земетресение; 
1.2. Част 2 при наводнение; 
1.3. Част 3 при пожар; 
1.4. Част 4 при радиационна авария; 
1.5. Част 5 при промишлена авария; 
1.6. Част 6 при снегонавяване и обледяване; 
1.7. Част 7 при терористични действия. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 355/12.09.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената информация за дейността на Кмета на Кметство 
село Каран Върбовка. Към настоящия момент в селото живеят 398 души. Има тенденция 
за отрицателен демографски прираст, поради ниската раждаемост и застаряващото 
население. Селото е второстепенн разпоредител с бюджетни средства, като средствата са 
изразходвани целево. За 2014 година годишният план е в размер на 54 665 лева, като 
изпълнението на приходите към 01.09.2014 г. е в размер на 34 278 лева, а на разходите – 
32 013 лева. Като проблем тук е отчетен факта, че Общината не превежда навреме 
полагащите се средства, а с един месец закъснение, но въпреки това кметството успява да 
се разплати с доставчиците навреме. Най-големият проблем на селото към момента е 
непланирането на средства за капиталови разходи за поддържането на съществуващата и 
изграждане на нова инфраструктура. Това води до разрушаване на тротоари, улици и 
сгради, които са собственост на Общината. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. 
В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Г-н Председателстващ, съгласно чл. 69, ал. 3 от Правилник № 1, 
председателстващият заседанието на Общинския съвет дава задължително думата на 
кмета на населеното място, когато се обсъждат въпроси касаещи неговото населено място. 

2. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

Като говоря за капиталови разходи искам да кажа, че става въпрос за ремонт на 
сградата на кметството, здравната служба и ремонт на единствената чешма в селото. 
Иначе какво мога да кажа, освен че финансите ни се движат регулярно. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

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

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

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

№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 355 от 12.09.2014 г. 



 

 11

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 712 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и проблемите, 
които стоят пред него.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Каран Върбовка за периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 356/12.09.2014 г., относно: 
Извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл. 
112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за второто тримесечие на 2014 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Постъпила е докладна записка от Кмета на Общината, с която той ни уведомява за 

извършените промени по бюджета на община Две могили за второто тримесечие на 2014 
г. Промените са както следва: През месец април разходът за съфинансиране по проект 
„Красива България” в размер на 166 000 лева е преместен от разходната част /дейност „Др. 
дейности по БКС”, пар. 51-00/ в приходната част в трансферен параграф 61-02, в звено 
„КООРС” се увеличават разходите за болничен от работодател със 100 лева за сметка на 
параграф 01-01 „Заплати”, в дейност „Чистота” 2 лева се преместват от „вода, горива, 
енергия” в параграфа за „Глоби и неустойки” по искане на кметство Каран Върбовка, 33 
лева се преместват от параграфа за материали в параграф „Храна” в дейност „Други 
дейности по културата”. През месец май няма извършени промени. През месец юни е 
използван част Резерва в размер 18 237 лева за покриване на разходите за частичните 
избори на кмет в с. Помен – 16 124 лева, разходи за застраховки по мярка 321 – 1 903 лева 
и 210 лева за дофинансирана дейност „Програми за временна заетост”. Поискани са и 
корекции в рамките на бюджета от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – 
от ОП „Обществено хранене” за извършен ремонт в стола за сметка на планирани 
средства в „Други дейности по културата”, в ЦНСТ и ЗЖ също са извършени корекции в 
рамките на бюджетите им. Извършена е и корекция във връзка с платени повече средства 
такса битови отпадъци на имоти, собственост на общината в размер на 9 988 лева, за 
сметка на разходи за материали и вода, горива и енергия. Всички тези промени са ни 
представени и в табличен вид и след като комисията ги разгледа излезе със становище те 
да бъдат приети. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от 

Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 356 от 

12.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 713 
  

1. Приема за сведение Информацията за извършените промени по бюджета на 
община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе за второто 
тримесечие на 2014 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 357/12.09.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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 на свое заседание представената информация за дейността на Кмета на Кметство 
село Кацелово и я приема. Информацията е много подробна. Проблемите на селото са 
идентични с тези на Каран Върбовка – има липса на капиталови вложения. Основен 
проблем все още е моста, който е в началото на селото 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Стоян Гецов – Общински съветник: 

Аз искам да задам два въпроса на Кмета на Кметство село Кацелово и един въпрос 
на Кмета на Общината. 

Г-н Николаев, считам че е крайно наложително улиците в горната част на селото да 
бъдат почистени от дивите орехи и др. растителност. Преди време ми се наложи да посетя 
стария гробищен парк и да ви кажа честно ние не можахме да стигнем до там, пътят не е 
почистен. Направете организация за почистването му. 

Въпросът ми към г-н Христов е следният – какво стана с финансовата ревизия, на 
която беше костатирано, че са изчезнали кочани и парични средства. Какво е решението 
на общинското ръководство? 

2. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 

В информацията съм засегнал всички сфери на дейността на кметството. Най-
голямо внимание съм обърнал на изпълнението на Наредба № 7 от ръководството на 
общината или по-точно – парите, които влизат в Общината от продажбата на имоти в 
селото и какво се връща обратно. 

На въпросите на г-н Гецов – в кметството бяха назначени двама човека за 
почистване на тротоари и един човек по чл. 9. С тези хора ние чистим основно главната 
улица на селото, детската градина, училището, площада и тротоарите. Това можем да 
свършим с тези хора и в момента работим само с един човек, с който нищо не може да се 
направи. Населеното ни място е доста обширно и няма как с един човек да се почисти 
всичко, трябват ни още бройки. 

За гробищата – почистени са първо с наши хора, след това помолихме фирма 
„Черни лом” да дойдат и да почистят. В момента чистим мюсюлманските гробища. 
Стария гробищен парк го чистихме само веднъж преди около два месеца. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Информацията на Кмета на Кметство село Кацелово е доста подробна. Проблемите 
са идентични с тези на другите населени места. В края на 2011 година са платени 44 хил. 
лева за преасфалтиране на площадно пространство; през 2012 година са платени 16 хил. 
лева за основен и текущ ремонт на кметството; в момента са планирани 5 хил. лева за 
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направени разходи през 2008 година и фактурирани през 2011 година и досега стоят и не 
са разплатени. Не казвам, че това е достатъчно. 

Що се отнася до гробищните паркове – разпоредил съм на управителя на фирма 
„Черни лом”, заедно с всички Кметове на Кметства да вложат сили и средства и да 
почистят парковете. 

На въпроса на г-н Гецов, който беше отправен лично към мен – в администрацията 
на Общината пристигна писмо от Сметна палата – АДФИ във връзка с назначена проверка 
по повод констатациите, които ние направихме. Въпрос на време е проверката да започне 
при нас. 

4. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, ще помоля за съдействие, относно пътно управление за почистване на 
пътя по това направление. Наближава зимния сезон, има и постъпили сигнали от хора, 
които работят в пожарна и т.н., трябва да се вземат някакви мерки за този път. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

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

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

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

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

№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 357 от 12.09.2014 г. 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 714 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Кацелово за периода от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово за периода от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 358/15.09.2014 г., относно: 

Одобряване на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2015-2017 година. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015 – 2017 

г. е приета от Общински съвет – Две могили с Решение № 579 от Протокол № 
36/28.02.2014 г. С писмо БЮ-5 от 02.09.2014 г. на Министерство на финансите е стартиран 
втория етап от бюджетната процедура за 2015 г. и актуализация на бюджетната прогноза 
за 2016 и 2017 година. Не се правят съществени изменения в представената ни през м. 
февруари средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. Промените са 
съгласно Указанията на Министерство на финансите трансферите за местни дейности да 
се  запазят на нивото на 2014 г., но с разпределяне на 95 % от тях. В Актуализираната 
прогноза разликата от 5 % се заделя като Резерв. Също така бе поставено изискване 
всички числа в лева да бъдат закръгляни така, че да завършват на „00”. Друга промяна се 
извърши в разпределение на сумите за погасяване на заема по проект „Реконструкция на 
административна сграда – бивше БКС град Две могили” по програма Красива България 
със съфинансиране 166 000 лева. Получения заем е от Фонд енергийна ефективност със 
срок на погасяване 5 години, вместо за 2 години, както беше планирано. Становището на 
Комисията по „Бюджет и финанси” е актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
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Аз искам да попитам кое наложи заема от Фонд енергийна ефективност да бъде със 
срок на погасяване 5 години, а не така както беше преди – 2 години. 

2. Росица Димитрова – Гл. Експерт „Бюджет”: 

Първоначално когато правихме прогнозата срокът за погасяване беше 2 години, но 
след това възникнаха нови изисквания, затова сега срокът е 5 години. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Решението на Общинския съвет с какъв срок на погасяване беше? 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

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

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

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

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за 

условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка с вх. № 

358 от 15.09.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) 

гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 715 
 

1. Одобрява Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две 
могили за периода 2015 – 2017 г. съгласно приложение 1. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 362/19.09.2014 г., относно: 
Поемане на краткосрочен дълг за възстановяване на авансово плащане по договор за 
национално съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по проект MIS код 657 
„Организирана на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Получено е писмо от Министерството на регионалното развитие, главна дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество”, което ни задължава, съгласно чл. 42 от 
договора между общината и министерството, в едномесечен срок да възстановим на 
Договарящия орган авансовото плащане в размер на 28 762.99 лева. Основание за 
искането на министерството са направените констатации в окончателния доклад от 
разследване, осъществено от Европейската служба за борба с измамите. Установени са 
нарушения при провеждането на тръжните процедури, както и наличие на конфликт на 
интересите. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Това писмо г-н Кмете, трябваше да го раздадете на всички Общински съветници, за 
да знаем ние точно за какво става въпрос. Вярно е, че на едно от заседанията на комисиите 
той го носеше и го прочете, но голяма част от съветниците не знаят. 

Освен това, искам да попитам разчистени ли са ни сметките след приключването на 
проекта? Средствата, които трябваше да дойдат са предвидени в нашия бюджет в 
приходната част. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Искането, което е постъпило е за поемане на краткосрочен дълг от името на 
Общината. То е съобразно писмо на МРР, като е посочено и основанието за това, а по-
точно нарушение на тръжни процедури при провеждане на събитието „Исторически 
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въстановки” между град Две могили и град Калъраш и изпълнен за това проект с 
европейски средства. 

По моя лична информация този проект през 2011 година е отчетен и са признати 
всички разходи. В последствие някой е подал жалба за разходи направени извън 
одобрените по проекта. Едва ли европейската служба по Борба с измамите ще се 
самосезира и ще прави проверка в тази връзк За да одобрим искането, според мен трябва 
да знаем кой е подал тази жалба; да се видят констатациите в писмото на МРР. Имам 
усещането, че след отчитането на разходите по проекта, след като те вече са признати ние 
сами си създаваме проблеми. Поради тази причина аз ще гласувам „Против”. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз съжалявам, че не успяхме да раздадем писмото на всички. С риск да стана 
оттегчителен ще ви го зачета сега. 

 

Г-н Христов чете писмото.  
 

Вероятно ще се наложи да поемем допълнителен дълг, за да възстановим сумата от 
78 хил. евро. Тези 100 хил. лева, които чакахме не сме ги получили, няма да ги получим. 
Трябва незабавно да се вземе това решение, за да можем в рамките на този месец да 
възстановим средствата. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз все пак искам да разбера – проектът беше ли отчетен и след това възобновен. 
Така ли да разбирам нещата или как? 

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

Екипът беше външен, можете да проверите, не от Общината. 
6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Ако проектът беше отчетен на нас щяха да ни верифицират разходите. 
7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Явно има нещо, което не е изчистено до края, защото информацията, която имаме 

неофициално, разбира се, е че 2011 година проектът е отчетен, в резултат на което 2012 
година постъпва някаква жалба и се започва отново да се проверява. 

8. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Всички писма, които сме получавали относно трансграничния проект, защото ние 
сме го залагали в бюджетите и за двете години – 2012 и 2013 година, няма застраховани 
хора от проверки. Явно има някакви нарушения, защото е изготвена преписка от ОЛАФ, 
която ще я предоставя на Общинския съвет да се запознае с нея. В момента ние няма 
откъде да извадим тези 30 хил. лева, за да ги платим, тъй като те имат срок на плащане 1 
месец. След време ние ще трябва да възстановим и тези 78 хил. евро. 

9. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Явно е, че Общината няма пари, затова се преминава и към проект за решение за 
искане на поемане на краткосрочен дълг. Ние не сме разследващият орган да търсим кой 
какво писал, защото ние две години залагахме в бюджета тези 100 хил. лева и толкова 
силно се надявахме, че ще дойдат в Общината, но явно освен, че няма да дойдат, а ще се 
наложи и да възстановим 130 хил. лева. Въпросът ми е следния: след като приключат 
всички тези неща Общината ще защити ли интересите си, за да пусне искове или ОЛАФ 
ли ще приключи с персоналното искане за възстановяване на тези суми или това ще бъде 
изцяло за ущърб на Община Две могили. 

10. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз проведох разговори с външни адвокати, които обслужват Общината и те казаха 
за изчакаме решението с констатациите, които са направени от ОЛАФ. За момента няма 
осъден, това са констатации и докато съдът не каже кой е виновен ние не можем да 
предприемем други действия. 

11. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Г-н Кмете, на Румънска страна има ли преведени някакви средства? 
12. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Да, има. Община Две могили е водещия партньор. Когато трансграничното 
сътрудничество започнат да си търсят тези пари, тогава вече и румънската страна ще 
трябва да сподели средствата, които е получила. 

13. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Ежегодно с приемането на бюджета ние залагаме тези 124 хил. лева по този проект 
и когато обсъждаме бюджета ние казваме, че тази сума ще трябва да ни бъде погасена от 
румънския ни партньор. Моля да ми обясните за какво става въпрос – за неизплатена сума 
по проекта или за сума, която е изплатена и ние трябва да я търсим от нашия партньор. 

14. Марийка Андреева – Директор на Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността”: 

Това са реално направени разходи, които никой не ни ги е възстановил. В момента 
трябва да върнем пари, които са ни дадени от МРР и с тях са направени авансовите 
плащания и съответно трябва да се върнат. Това, че веднъж са признати разходите по 
проекта нищо не означава – в следващите 5 години той подлежи на проверки и можем да 
имаме и санкции. 

Искам да се извиня на Общинския съвет, че в докладната записка сме пропуснали 
да опишем, че заемът отговаря на ограниченията по Закона за общинския дълг до 15 % от 
местните приходи и общата изравнителна субсидия. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, ал. 

1, т. 3 и ал. 2 и чл. 16 от Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 362 от 

19.09.2014 г. с 10 (десет) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 716 
 

1. Общински съвет - Две могили дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг от 
Община Две могили за възстановяване на авансово плащане по договор за национално 
съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по проект MIS код 657 „Организирана на 
исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две могили и 
Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. при следните параметри: 
 1.1. Начин на изразходване на средствата – възстановяване на авансово 
плащане по договор за национално съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по 
проект MIS код 657 „Организирана на исторически възстановки от ученици на две 
трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред 
обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 
2013 г. 

1.2. Финансираща институция – кредитна институция; 
 1.3. Максимален размер на дълга – 28 763 (Двадесетдесет и осем хиляди 
седемстотин шестдесет и три лева). 
 1.4. Валута на дълга – лева; 
 1.5. Максимален срок на погасяване – 6 месеца. 
 1.6. Максимален лихвен процент – 7 % (седем процента). 
 1.7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план, като 
погасяването започва от месеца следващ отпускането на заема. 
 1.8. Обезпечение по кредита – залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени 
приходи по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг, покриващ до 120 % от 
кредита. 
 1.9. Такси за управление – до 1 %. 
 1.10. Без такси за разглеждане, предсрочно погасяване и ангажимент. 
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 2. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да предствалява, да приеме и 
извърши всички необходими правни и фактически действия за: 
 – кандидатстване за отпускане на кредит. 
 – подписване и подаване на всички необходими документи. 
- сключване на договор за кредит при горепосочените условия. 
 – учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 
вземанията, описани в т. 8, в Централния регистър на особените залози. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/11.09.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща 
в град Две могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Тихомира Йорданова Недялкова. Всички необходими документи съгласно изискванията 
на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на 
детето Красен Петров Недялков е с постоянен адрес в град Елена, поради което 
становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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. № 349 

от 11.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 717 
 

1. Отпуска на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Панайот Волов” № 5 еднократна финансова 
помощ в размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова, 
родена на 24.07.2014 г., тъй като бащата на детето – Красен Петров Недялков е с 
постоянен адрес в град Елена. 

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 350/11.09.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в 
село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в 
село Чилнов, в която той твърди, че е безработен, претърпял е инфаркт, поради което има 
забрана да работи. Нуждае се от средства, за да си закупи лекарствата и да се заплати 
разходите, които е направил в МБАЛ – Русе. Становището на комисията е молбата да не 
бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на изискванията по Наредба № 10. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 350 от 11.09.2014 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 718 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в село 
Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А еднократна финансова помощ. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 351/11.09.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молбата на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в 
село Кацелово, на улица „Родопи” № 57. В нея той твърди, че е законен представител на 
детето си – Светльо Себаатинов Хасанов, който е ученик в пети клас в СОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий” град Две могили. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова 
помощ за закупуване на дрехи и всичко необходимо за започване на учебната година. 
Издържа детето си сам, тъй като е разведен и майката на детето не превежда присъдената 
и издръжка. Становището на комисията е молбата на г-н Яшаров да бъде уважена. 

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

със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, 
като средствата бъдат получени от Кмета на Кметство село Кацелово. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 351 от 11.09.2014 г. с 15 (петнадесета) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 719 
  

1. Отпуска на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в село Кацелово, на улица 
„Родопи” № 57 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат получени от кмета на кметство село Кацелово, който се 
задължава да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които да е видно, 
как е изразходвал отпуснатите средства. В случай, че не представи такива, следва да ги 
възстанови. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 352/11.09.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ 
в град Две могили, в която той твърди, че е безработен и страда от хипертония. Нуждае се 
от средства, за да си закупи лекарствата. Становището на комисията е молбата да не бъде 
удовлетворена, тъй като не отговаря на изискванията по Наредба № 10. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 352 от 11.09.2014 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 720 
  

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

   

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353/11.09.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, живееща в 
град Две могили, на улица „Дружба” № 4. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молбата на Стефана Пройнова Христова, живееща 
в град Две могили, на улица „Дружба” № 4. В нея тя твърди, че е на 91 години и живее 
сама. На 07.08.2014 г. спешно и се е наложило да си направи операция на дясното око, 
която и е струвала около 700 лева. За да събере сумата се е принудила да моли приятели и 
съседи да и помогнат, която сега трябва да връща. Становището на комисията е молбата 
на г-жа Христова да бъде уважена. 

2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Христова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Тази жена скоро празнува 90-годишен юбилей, поради което предлагам на Стефана 
Пройнова Христова да и бъдат отпуснати 200 лева. Това е една активна жена, член на 
пенсионерския клуб, дълги години го ръководеше и мисля, че най-малкото, което можем 
да направим за нея е да и отпуснем 200 лева. 

2. Микерям Адям – Общински съветник: 

Съгласни сме, нека бъдат отпуснати 200 лева. 
След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 

от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 353 от 

11.09.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 721 
  

1. Отпуска на Стефана Пройнова Христова, живеещ в град Две могили, на улица 
„Дружба” № 4 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, в деловодството на Общинския съвет няма постъпили питания. Все пак 
някой от вас желае ли да вземе думата? 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Г-н Карамехмедов, искам да обясня отрицателния си вот по някои от докладните, 
относно отпускането на помощи на граждани – Комисията по „Бюджет и финанси” се е 
събрала да разглежда тези докладни в непълен състав от двама човека. Въпреки това е 
съставен протокол, че са присъствали всички и според мен това е пълна фалшификация на 
документ и ще помоля Председателя на комисията, която в момента отсъства да си 
направи извода какви протоколи съставя, защото това може да стигне и до друго място. 

2. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

В бъдеще ще се вземат мерки за тези неща. 
3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Уважаеми г-н Председателстващ, дами и господа, искам да предложа на 
Общинските съветници да приемем следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
олганизацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация да приеме следното решение: 

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
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1.1. Да подпише Протокол № 43/26.09.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 
4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз само за информация искам да кажа, че снощи в късния следобед пристигна едно 
писмо от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” на Министерството на 
земеделието, относно статута на Областната служба „Земеделие” в Две могили, който 
стана офис на службата по „Земеделие” – Борово. 

Писмото е адресирано до г-н Левент Исмаилов – Директор на Областната служба 
„Земеделие” с копие до нас.  

 

Г-н Николай Христов чете писмото. 
 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз мисля, че това решение, което предлага г-н Георгиев е абсолютно 
неправомерно. Едно от задълженията на Общинския съвет е след подаване на оставка на 
председателя да си избере нов председател. Ние така можем да упълномощаваме цяла 
година. Ако не сме в състояние да си изберем председател, то по-добре да разпуснем 
Общинския съвет. Дневният ред трябваше да бъде от една единствена точка – Избор на 
Председател на Общинския съвет. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Симеонов, може и аз да греша нещо, но не считам, че това е нарушение. 
Общинският съвет може да вземе такова решение. Спомнете си, г-н Симеонов, Вие като 
сте били Кмет на Общината, ако не греша горе в деловодството на Общинския съвет има 
такава практика – тогава Общинският съвет в един много дълъг период от време е работил 
по този начин. 

Ако Вие искате да оспорите решението, няма проблем – това си е Ваше право и аз 
уважавам това, което казвате. 

7. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Дори и да съм бил кмет по това време, то аз не съм се месил в работата на 
Общинския съвет. Както виждате и сега Кметът не се меси в нашите решения. 

8. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Тук става въпрос, че има такава практика. Правилника не забранява такива 
решения и такива действия на Общинския съвет. 

9. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Да не стане така да се анулират всички решения на Общинския съвет. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

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

 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев, а 
именно: 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 и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за олганизацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация да приеме следното решение: 

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
1.1. Да подпише Протокол № 43/26.09.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против.  
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 12 (дванадесет) гласа 

„За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 722 
  

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
1.1. Да подпише Протокол № 43/26.09.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни, моля да гласува с вдигане на ръка. 
 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз искам да обясня отрицателния си вот. Явно много хора се страхуват преди 
Парламентарните избори да направят избор за Председател на Общинския съвет и не 
виждам защо. Създаде се ново статукво в Общинския съвет, няма лошо, това е практика 
навсякъде и след като има ново мнозинство – изберете си Председател. Защо се 
страхувате? 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   

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

Протоколът е изготвен на 01.10.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МИ/МИ 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

 

     ________________________(Айдън Карамехмедов) 


