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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 
№ 45 

 

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

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския 
съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

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

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжен да обявя, че в 

деловодството на Общинския съвет има постъпило питане от Групата на Общинските 
съветници от ПП „ГЕРБ”. 

 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 
дневен ред на настоящото редовно заседание. 

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

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

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/06.10.2014 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе. 
Докладва: Соня – Неделчева – Нечева – Секретар на Временната комисия по 

„Избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 382/13.10.2014 г., относно: 

Промяна саделището на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”. 
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 
4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 383/13.10.2014 г., относно: 

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

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 
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5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/13.10.2014 г., относно: 
Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 
землището на с. Кацелово. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/13.10.2014 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 389/13.10.2014 г., относно: 
Изменение на Приложение 5.1. от т. 6 на Решение № 570, взето на заседание на 
Общинския съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 393/13.10.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и 
село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/13.10.2014 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на част от имот – частна общинска собственост. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 396/13.10.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острига за 
периода от 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 397/13.10.2014 г., относно: 
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2015 година. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 398/13.10.2014 г., относно: 
Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 399/13.10.2014 г., относно: 
Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 408/13.10.2014 г., относно: 
Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен 
тип” на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
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15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 409/13.10.2014 г., относно: 
Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище” на „Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост”  

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 400/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов. 

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

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 401/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов. 

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров. 

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

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 403/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, 
живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 146. 

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

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 405/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, 
живеещ в град Русе, на улица „Тодор Икономов” № 4. 

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

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 406/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Вихрен” № 11. 

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 407/13.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, 
живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 17. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 412/17.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ 
в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 
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Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
                                 Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 413/17.10.2014 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в 
село Баниска, на улица „Баниски Лом” № 93. 

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

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

Първа точка от дневния ред:` 
Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Калеги, по тази точка от дневния ред на предходното заседание на Общинския 

съвет с Решение № 723 избрахме Комисия за избор на Председател на Общински съвет – 
Две могили в състав: 

Председател: Пламен Петков Лашев. 
Членове: 1. Стефка Райкова Пенчева. 

     2. Микерям Кадир Адям. 
      3. Велико Димитров Великов. 
Имате ли вие предложение за промяна на състава на комисията? 
Няма. 
В такъв случай давам думата на Председателя на Комисията за избор на 

Председател на Общинския съвет – г-н Пламен Лашев. 
По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 
Уважаеми общински съветници 
Господин Кмете,  
Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. Мехмед Чолаков – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”: 
От името на Групата Общински съветници „ДПС” с цел прозрачност на работата на 

Общинския съвет в Община Две могили, наш дълг е да разясним на нашата общественост, 
че на 20.10.2014 г. – понеделник, проведохме извънредно заседание на Общинския съвет с 
единствена точка – Избор на Председател на Общинския съвет. 

Като партийна структура, видно от последните парламентарни избори, ДПС е 
водеща политическа партия в Община Две могили. Беше редно да издигнем кандидатура 
за освободеното място за Председател на Общинския съвет. Предложението ни не беше 
подкрепено от нито една група Общински съветници, нито от отделен съветник без 
никакви политически или лични аргументи. Колегите от „ГЕРБ” дори напуснаха залата 
без обяснение. Ще отворя една малка скоба за тези, които имат по-къса памет – преди три 
години, когато беше сформиран този Общински съвет, Групата Общински съветници от 
„ДПС” подкрепихме кандидатурата за Председател на Общински съвет – Две могили на 
„ГЕРБ”. Без да се впускаме в тяснопартийните си интереси рискът и отговорността тогава 
беше изцяло наша.  

Ние сме убедени, че нито един тук в залата или в цялата Община има човек, който 
да се съмнява, че има политическа и икономическа криза в България, но малцина знаят 
каква криза ще сполети Община Две могили. Одисеята КТБ в България, за Община Две 
могили е в пълна сила. Предвид задълженията, които изскачат всеки ден, тъкмо сме в края 
на изплащане на неразплатените задължения на предходния мандат, сега ни предстоят 
още толкова. За уточненията в цифри накрая ще се обърна към Кмета на Общината, ако 
има някаква информация да ни я поднесе. Това ни е наследството от предходното 
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коалиционно управление на Единни за Община Две могили и ГЕРБ. Предстои и на 
национално ниво преговори за правителство, където вероятно ще се състави едно 
ширококоалиционно правителство от ГЕРБ, Реформатори, АБВ, ПФ, БСП и др., така че 
тази формула явно е в пълна сила и в Община Две могили да се случи. 

Затова от името на нашата група се обръщаме към колегите си – вземете се в ръце и 
си изберете Председател. Докажете, че вие сте по-добрите, по-можещите, но този път, 
съжалявам, но без нас от ДПС. Без удобния ви буфер, без балансьора на политическите и 
лични мераци. Ние ви дадохме шанс, тъй като не е тайна, че сме на дъното като Общински 
съвет, да се изтласкаме нагоре към някакви светлини с надеждата в оставащите месеци до 
края на мандата, те не са много, да помогнем с каквото можем на жителите от Община 
Две могили. Вашето общо любопитство да надникнете какво има под дъното за нас е 
необяснимо, като хора избрани от избиратели от Община Две могили и ние не можем да 
поскрепяме подобни поведения граничещи със здравия разум.  

Ние няма да подкрепим ничия кандидатура, никакви ротационни и други подобни 
предложения. Ще участваме в работата на Общинския съвет само и еднствено, предвид 
клетвата, която дадохме пред нашия избирате, че ще работим за гражданите на Общината, 
за Община Две могили, спазвайки законите и Конституцията на Република България. 

Благодарим за това, че не ни подкрепихте. Също така изказвам разочарованието си, 
че не ни изтъкнахте и никакви аргументи, за което ние сега трябва да започнем едва ли не 
да гадаем дали е наложено от вашите партийни централи, дали са лични срещу издигната 
кандидатура, има ли наченки на някакви националистически действия, каквито досега не е 
имало в Две могили. Каквито и да са причините – моля ви, не ни дължите обяснение. Нека 
ускорим процедурата, изберете си Председател на Общинския съвет и да си продължим 
по дневния ред, който и без това виждаме, че е доста обемист. 

И накрая, от името на Общинските съветници от Групата на ДПС, обръщам се към 
Вас г-н Кмете, имайте готовност и на днешната и на всички следващи сесии на 
Общинския съвет да отговаряте на въпроси, макар и риторични, чийто отговори ние 
знаем, от порядъка на кой, къде и защо, става така, че всички ние сега трябва да плащаме 
за грешките, волни или неволни, на бивши, настоящи, работили и работещи в Общинска 
администрация, като Кметове, Зам.-кметове, Директори на дирекции, Експерти и т.н. С 
риск да се навлечем сериозна доза омраза сме готови да стигнем до истината и до цялата 
истина. Дължим го на гражданите и на нашия избирател. 

3. Пламен Лашев – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 
Общинския съвет”: 

Благодаря г-н Чолаков. Вие разбрах, че нямате предложение за Председател, а 
направихте изявление. 

Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 
предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. Имате ли 
предложения? 

Няма. 
Съгласно правомощията, дадени ми като Председател на тази комисия бих искал да 

направя коментар, че явно кризата, пред която сме поставени е и криза на доверие и криза 
за желание за взаимни компромиси, поради което предлагам да гласуваме тази точка от 
дневния ред да отпадне за разглеждане на днешното заседание. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Лашев, има си водещ на заседанието. 
5. Пламен Лашев – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 
Аз правя своето предложение, нека водещият да си заеме мястото. 
6. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Г-н Лашев, как си позволявате така да станете без да сме гласували нищо? 

Предложете да прекратим разискванията. 
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7. Пламен Лашев – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 
Общинския съвет”: 

Уважаеми колеги, съгласно нашия правилник ние имаме избран Председателсващ 
на Общинския съвет и това е г-н Айдън Карамехмедов. В неговите правомощия и в 
неговите задължения е именно това да подложи на гласуване дали да прекратим 
разискванията по т. 1 от дневния ред или не. Аз като Председател на Комисията за „Избор 
на Председател на Общинския съвет” направих всичко, което е необходимо и след като 
няма предложени кандидати за Председател на Общинския съвет, то работата на нашата 
комисия е изчерпана. 

Моля, г-н Председателстващ, заемете си мястото. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да прекратим разискванията по т. 1 от дневния ред. 
Моля, който е съгласен да прекратим разискванията по т. 1 от дневния ред, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал се” 

и 1 (един) „Негласувал” (Соня Неделчева – Нечева), предложението се приема. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/06.10.2014 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе. 
По нея докладва:  
1. Соня – Неделчева – Нечева – Секретар на Временната комисия по „Избора на 

съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе”: 
Със свое Решение № 708 по Протокол № 43/26.09.2014 г. избрахме Временна 

комисия, която да направи съответните предложения за съдебни заседатели за петгодишен 
мандат в Окръжен съд град Русе, считано от 01.01.2015 г., които след решение на 
Общинския съвет да представим пред Апелативен съд – Велико Търново. Комисията се 
събра и разгледа постъпилите заявления и ги предлага пред Общински съвет за гласуване. 
В приложението към докладната записка е изписано само едното лице изявило желанието 
си за Съдебен заседател – на Сениха Арифова Тасим от село Батишница, счетоводител в 
ЦДГ „Първи юни”. Заявлението на Таня Стефанова Митева постъпи по-късно, поради 
което предлагаме да бъде включено в приложението сега. Предлагам изборът да бъде с 
явно гласуване, тъй като кандидатурите са две и не е необходимо те да бъдат гласувани 
тайно. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам малко по-подробна информация от комисията дали разгледаха подробно 

документите, отговарят ли на изискванията кандидатите. Да не гласуваме хора, които не 
притежават необходимите изисквания. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Временната комисия по „Избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе” 

проведе две заседания, на които разгледахме постъпилите документи, съответно на 
Сениха и на Таня. В приложението, което е към докладната записка е записано само 
едното име, защото съгласно решението на Общинския съвет ние бяхме длъжни в срок до 
06.10.2014 година да внесем докладна записка, което и направихме. След изтичане на този 
срок, доколкото си спомням няколко часа, постъпиха документите и на г-жа Митева. И 
двете кандидатури са представили всички необходими документи, така че комисията, 
счита че те отговарят на условията да бъдат избрани за Съдебни заседатели за Окръжен 
съд – град Русе. Процедурата на гласуване по принцип е явна – спомняте си в предходния 
мандат имахме 9 или 10 заявления, затова тогава гласуването го направихме тайно, за да 
няма сърдити. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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При предложението да бъде включена в приложението г-жа Таня Стефанова 
Митева, единственото, което чух е, че е от две могили. Бих искала да ми дадете някакви 
обяснения за нейната професия, защото за избора на Съдебни заседатели имаше 1 % ако 
са учители и т.н. Аз нямам дори и професията на госпожата. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-жа Таня Митева е счетоводител в Дирекция „Социално подпомагане” град Две 

могили. 
5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Добре, не знаех за какво става въпрос – и тя е счетоводител. 
6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Документите на г-жа Митева се намират в Общинския съвет, можете да се 

запознаете с тях. 
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 68 от 
Закона за съдебната власт във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за 
съдебните заседатели, писмо с изх. № 1840/14.08.2014 година от Административния 
ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, наше Решение № 
708 по Протокол № 43/26.09.2014 г. и Докладна записка с вх. № 377 от 06.10.2010 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 725   

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново 
да обсъдят кандидатурата за съдебен заседател за Окръжен съд – Русе от района на 
Общински съвет – Две могили, посочен в Приложение № 1 към Решението. 

2. В седемдневен срок от 31.10.2014 г., настоящото Решение да се изпрати на Кмета 
на Община Две могили и Областния управител на Област Русе. 

3. В срок до 07.11.2014 г. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от 
настоящото решение до Административния ръководител – председател на Апелативен съд 
– Велико Търново заедно с изискуемите документи.  

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 382/13.10.2014 г., относно: 

Промяна саделището на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”. 
По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
С Решение № 595 по Протокол № 45/29.01.2010 г. на Общински съвет, Община Две 

могили е участвала с проект „Център за обществена подкрепа” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. За целите на проекта е предоставено 
помещение-част от имот частна общинска собственост по Акт №2173 от 20.01.2010г. на 
Кмета на Община Две могили, а именно: Самостоятелно обособено помещение с площ от 
86 (осемдесет и шест) квадратни метра, състоящо се от три стаи и санитарен възел, 
заемащо югоизточната част на първия етаж в „Жилище за специалист-II”, построено в 
урегулиран поземлен имот I-803, 804, 805 (римско едно, тире, осемстотин и три, 
осместотин и четири, осемстотин и пет) в квартал 82 (осемдесет и две) по устройствения 
план на гр.Две могили, в който след направен ремонт в рамките на проекта и закупено 
обзавеждане и оборудване. От 01.03.2011 г. на деца и семейства в риск се предоставят 
социални услуги. След приключване на проекта през 2012 г., с Решение № 973 по 
Протокол № 61/03.06.2011 г. социалната услуга се предоставя от общината, като 
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държавно-делегирана дейност с дата на откриване 01.03.2012 г. Съгласно утвърдената 
методика за предоставяне на услугата „Център за обществена подкрепа” помещенията, в 
които се предоставя услугата трябва да са добре осветени, санитарните помещения трябва 
да са достъпни и съобразени с нуждите на децата от уединение, запазване на 
достойнството и сигурността им, както и с уврежданията им; за персонала трябва да има 
осигурени отделни санитарни помещения. Сградата, в която сега се предоставя тази 
услуга не отговаря на тези условия, което налага предоставянето на услугата да бъде 
организирано в други помещения. Община Две могили кандидатства с проект 
„Медицински център и Център за обществена подкрепа” по Публично инвестиционната 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С ПМС 19/2014 г. са отпуснати 
средства в размер на 532 121 лева за изграждането на медицински център и център за 
обществена подкрепа в сградата на бившата „Поликлиника” в град Две могили. 
Цялостният ремонт на сградата е пред завършване, което налага приемането на решение 
за промяна на мястото на предоставяне на услугата Център за обществена подкрепа. 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище тя да бъде приета. 

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. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 382 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 726   

1. Дава съгласие за социалната услуга „Център за обществена подкрепа” да се 
предоставя на трети етаж от сграда-публична общинска собственост с Акт № 21 от 
17.12.1997 г. с административен адрес: Област Русе, Община Две могили, ул. ”Христо 
Ботев” № 19. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 383/13.10.2014 г., относно: 

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

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 представената информация за резултатите от участието на 
Община Две могили в проекти по различните оперативни програми. На заседанието на 
комисията присъства и изготвилия информацията, като съответно направихме 
необходимите разисквания. Информацията е много подробна, представена е в табличен 
вид за по-добра прегледност. Становището на комисията е информацията да бъде приета.  

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Информацията наистина е доста подробна и ако вие имате някакви други въпроси, 

относно нея ще ви дадем допълнителни разяснения. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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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. № 383 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 727   

1. Приема Информацията за резултатите от участието на Община Две могили в 
Проекти по различните оперативни програми.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
проекти по различните оперативни програми.  

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/13.10.2014 г., относно: 

Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 
землището на с. Кацелово. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила докладна записка от Кмета на Общината за 

продажба на 3.689 дка земеделска земя с НТП „Друга селскостопанска територия” в 
землището на село Кацелово. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 
на интереси и други дейности” на свое заседание се запозна, както с предложението на 
Кмета на Общината изложено в докладната записка, така и с писменото становище на 
Кмета на село Кацелово, при което становището на комисията е предложението за 
продажбата да се приеме. Тук искам да вмъкна едно лично предложение, а именно: в 
проекта за решение да се добави нова т. 3.4. със следния текст: „След извършване на 
продажбата на имота 30 % от получените средства да се преведат по сметката на Кметство 
село Кацелово съгласно разпоредбите на Наредба № 7 на Общински съвет – Две могили”. 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение от Общинският съветник Христина Ефтимова. 
Който е съгласен с предложението, а именно: в проекта за решение да се добави 

нова т. 3.4. със следния текст: „След извършване на продажбата на имота 30 % от 
получените средства да се преведат по сметката на Кметство село Кацелово съгласно 
разпоредбите на Наредба № 7 на Общински съвет – Две могили”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, предложението се приема. 

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

8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 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, 
т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 384 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 728   
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1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014 г. на Общински съвет Две могили: 
Земеделска земя с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” с площ 
3.689 дка (три декара, шестотин осемдесет и девет кв.м.) представляваща имот № 000463 
(четиристотин шестдесет и три), по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя на село Кацелово, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36703, 
при граници и съседи: север имот № 000170-жилищна територия на село Кацелово, изток 
имот № 000464-пасище,мера на Община Две могили, юг имот № 000461-„Друга 
селскостопанска територия” на Велко Иванов, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3720 от 23.09.2014 г. на Кмета на Община Две могили. 

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

2.1. При данъчната оценка на имота в размер на 268.90 (двеста шестдесет и осем 
лева и деветдесет стотинки), и пазарна оценка  в размер на 3 114.00 (три хиляди сто и 
четиринадесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване 3 500.00 (три хиляди и петстотин) лева.  

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

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

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

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

3.4. След извършване на продажбата на имота 30 % от получените средства да се 
преведат по сметката на Кметство село Кацелово съгласно разпоредбите на Наредба № 7 
на Общински съвет – Две могили. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/13.10.2014 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3702 от 01.04.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно 
място с площ 900 кв.м. представляващо имот с идентификатор 20184.1.2180, по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили с НТП “Ниско 
застрояване”. Към въпросния имот е проявен интерес от Бейтула Расимов Бейтулов за 
закупуване за застрояване, което изисква вземане на наше решение за продажба. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 466.90лева, а паразната – в размер на 3 312 
лева. Становището на комисията е имотът да бъде продаден. 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 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, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 385 от 13.10.2014 г. със 
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17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 729   

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, приета с 
Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014г. на Общински съвет Две могили: Дворно 
място с площ от 900 кв.м. представляващо имот с идентификатор 20184.1.2180 (две, нула, 
едно, осем, четири, точка, едно, точка, две, едно, осем, нула), по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на град Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, при граници и съседи: север имот 
с идентификатор 20184.1.595, изток имот с идентификатор 20184.1.2179, юг имот с 
идентификатор 20184.1.2822, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3702 от 
01.04.2014 г. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 2 466.90 (две хиляди, четиристотин 
шестдесет и шест лева и деветдесет стотинки), и пазарна оценка 3 312.00 (три хиляди 
триста и дванадесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване 3 350.00 (три хиляди триста и петдесет) лева.  

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

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

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

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

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 389/13.10.2014 г., относно: 

Изменение на Приложение 5.1. от т. 6 на Решение № 570, взето на заседание на 
Общинския съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

В Общинския съвет е постъпила докладна записка от Кмета на Общината, с която 
той ни уведомява, че са настъпили промени в списъчния състав на педагогическия 
персонал, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи е предложена 
промяна в списъка на пътуващите учители. Предложената промяна е представена в 
табличен вид и след като Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 
наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната 
записка излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,ал. 1, т. 

6 и чл. 52, ал. 1 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г., 
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Постановление на Министерския съвет № 3 от 15.01.2014 г. , Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Две могили и Докладна записка с вх. № 389 от 13.10.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 730   

1. Изменя Приложение 5.1. „Списък на педагогическите специалисти в общината, 
които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2014 г.” към т. 6 на 
Решение № 570, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г., 
считано от 15.09.2014 г., както следва:  

№  Име на пътуващия % Месторабота Длъжност Маршрут 
 ............................     

6. Ширин Хасанова 
Халилова-Адямова 

85 ЦДГ – гр. Две 
могили 

Ст.учител детска 
градина 

Русе-Две могили-Русе 

 .............................     
21. Мариела Борисова 

Ангелова 
85 ЦДГ – гр. Две 

могили 
Учител музика детска 
градина 

Русе-Две могили-Русе 

27. Йорданка Георгиева 
Илиева 

85 ОУ – с.Баниска Ст.възпитател Цар Асен – Баниска – 
Цар Асен 

28. Пламена Ганчева 
Николова 

85 ОУ – с.Баниска Ст.учител по физика и 
Химия 

Помен – Баниска – 
Помен 

29. Цветомир Христов 
Панчев 

85 ОДК – гр. Две 
могили 

Ръководител спортни 
танци 

Русе-Две могили-Русе 

30. Здравка Иванова 
Трифонова  

85 ЦДГ – с.Баниска Ст.учител детска 
градина-подг. група 

Бъзовец-Баниска-
Бъзовец 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 393/13.10.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и 
село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

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

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

Постъпила е Докладна записка с вх. № 393/13.10.2014 г., относно: Информация за 
резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и село Пепелина за 
периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. Кметското 
наместничество се състои от тези две села – Широково и Пепелина и можем да ги 
зачислим към всички села със затихващи функции в Общината. В село Широково живеят 
около 60 човека, а в село Пепелина – 10, като през летните месеци броят на населението и 
в двете села се увеличава. Кметското наместничество няма собствен бюджет и изцяло 
зависи от Община Две могили. В своята информация Кметският наместник е посочил, че 
водоснабдяването и ел. захранването са на добро ниво. Органите реагират бързо и 
авариите се отстраняват своевременно. Той посочва, че сметосъбирането и 
сметоизвозването са на добро ниво, но аз разговарях лично с жители на село Широково, 
които са възмутени, че контейнерите не се изхвърлят своевременно и около тях има много 
изхвърлени отпадъци. Аз също се убедих в това, тъй като посетих селото и видях какво е 
състоянието на контейнерите. Здравното обслужване в село Широково се осъществява от 
медицинския фелдшер Румяна Рускова, която идва всеки четвъртък по график. Пунктът е 
бил пребоядисан и хигиенизиран. В селото към Читалището е създадена група за 
автентичен фолклор, която редовно участва във всички мероприятия провеждани в селото. 
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Проблемите, които поставя Кметския наместник е, че селото се нуждае от закупуване на 
храсторез, с който да се почистват тревните площи и гробищния парк. 

Относно село Пепелина информацията ни е доста оскъдна. И там жителите на 
селото имат една препоръка към Кметския наместник – да посещава по-често селото, 
въпреки че там живеят около 10 човека, защото някои хора дори и не знаят кой е 
Кметския наместник на селото. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. 
В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кметския наместник на село Широково – защо въпреки 

заповедта на Кмета на Общината в селото все още стоят плакати на политически партии. 
Уведомен ли е за това Кметът на Общината от ваша страна, че не са премахнати, за да 
може да наложи съответните санкции. 

2. Радко Тодоров – Кметски наместник на село Широково и село Пепелина: 
Посочил съм проблемите на селото, най-много се нуждаем от храсторез, тъй като с 

косачка не можем да се справим. Гробищата са в много лошо състояние, вече една година 
не са почиствани и в момента там има не само трева и храсти, а и диви орехи. Съгласен 
съм с това, което каза г-жа Василева – в Пепелина наистина не ходя много често, но аз не 
винаги мога да посещавам селото в дните, в които хората излизат да си пазаруват. 
Относно плакатите – да, ще ги махнем.  

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Явно е, че ще трябва да се наказваме. Издал съм заповед за тяхното премахване, но 

за съжаление и в Две могили все още стоят плакати на някои политически партии. 
След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 393 от 13.10.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 731   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. 
и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Широково и село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/13.10.2014 г., относно: 

Промяна на начина на трайно ползване на част от имот – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
В Община Две могили е постъпило заявление от г-жа Анна Христова Великова и 

Красимир Георгиев Великов, с което уведомяват Кмета на Общината, че са собственици 
на имот при равни права, който попада в квартал 37 по стария план на село Каран 
Върбовка, изключен от регулацията през 1968 година. Към момента имотът се 
идентифицира в имоти – общинска собственост (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), както следва: 
изцяло в имот № 072009- „Друга посевна площ” по Акт за частна общинска собственост 
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№ 2851/10.05.2010 г. и част от имот № 000225 - „Гора в земеделски земи” по Акт за частна 
общинска собственост № 2580/10.05.2010 г. 

Заявителите притежават нотариален акт за покупко-продажба на жилищна сграда с 
прилежащ терен в село Каран Върбовка с площ от 1 400 кв.м. От приложените документи 
е видно, че те са собственици на посочения имот много преди датата на издаване на 
скицата, вписана в Имотния регистър. От това става ясно, че при изготвянето на картата 
на възстановената собственост на земеделска земя в землището на село Каран Върбовка е 
допуснат пропуск по отношение собствеността на заявителите, който не е прецедент и не 
би следвало да служи като основание за непризнаване на собственост, доказана с 
представените документи. В Общинска служба “Земеделие” е стартирана процедура по 
реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост, за 
установена явна фактическа грешка при изработване на плана за земеразделяне, видно от 
приложените два броя скици-проект за обособяване на два самостоятелни имота. В тази 
връзка – допълване на кадастъра, се изразява и необходимостта от промяна на начина на 
трайно ползване на имот № 000225-„Гора в земеделски земи” в исканата част. 

Всичко това налага да дадем съгласието си за промяна НТП за 0.476 дка от имот № 
000225 в землището на село Каран Върбовка. След като комисията разгледа на свое 
заседание докладната записка излезе със становище предложението да бъде прието. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, за да знаят гражданите на Общината, че когато се прави някаква 

разпоредителна сделка, издаването на нотариален акт ги прави собственици, но някои 
нотариуси пропускат да кажат, че е задължително след това да се впише имота в службата 
по „Земеделие”, иначе тези грешки ще продължава да ги има. Когато не се впише там, 
имотът се води на стария собственик и това, че има нотариален акт няма как автоматично 
да се впише. Същото се отнася и за Община Две могили. 

След приключване на разискванията по девета 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. 18, ал. 1 от 
Наредба № 49/05.11.2004 г.за поддържане картата на възстановената собственост и 
Докладна записка с вх. № 395 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 732   

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 0.476 дка 
(четиристотин седемдесет и шест кв.м.) от имот № 000225 (двеста двадесет и пет) по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 
Върбовка, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 36364 цялата с площ 238.219 дка 
(двеста тридесет и осем дка, двеста и деветнадесет кв.м.) от „Гора в зем.земи” в „Друга 
селскостопанска територия” и се предаде на правоимащите. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет да се 
представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 396/13.10.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острица за 
периода от 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание постъпилата информация за резултатите от дейността на 
Кметския наместник на село Острица за периода от 2013-2014 г. и проблемите, които 
стоят пред него. От информацията е видно, че село Острица не разполага със собствен 
бюджет и е изцяло зависимо от Община Две могили. Водоснабдяването и ел. захранването 
са на ниво. Уличното осветление е добре поддържано. В селото са разположени 
контейнери тип „Бобър”, които се обслужват по график. Проблемът е, че повечето от 
контейнерите са със счупени колева и капаци и имат нужда от ремонт. Сметищата в 
селото са закрити. На територията на селото няма извършени престъпления, няма 
съставени актове за нарушения. Личен лекар в селото е д-р Брайков, който е с присъствен 
ден всеки петък, а през другото време здравният пунк се обслужва от медицинския 
фелдшер Румяна Рускова. Децата, които живеят на територията на селото посещават 
училище в град Две могили с транспорт, който е редовен. Въпреки липсата на работна 
ръка улиците в селото са добре поддържани, тревните площи окосени. Празниците в 
селото са отбелязвани тържествено. Проблемите, които Кметсткият наместник на селото е 
посочил са: ремонт на покрива на църковния храм; ремонт на тоалетната в центъра на 
семото и в здравния пункт; ремонт на чешмата в центъра на селото и ремонт на пътя за 
кайначено. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Лена Добрева – Кметски наместник на село Острица: 
Проблемите, които има село Острица са идентични с тези, които имат повечето 

села, които са на територията на Общината. Нямаме достатъчно работна ръка и е много 
трудно да поддържаме хигиената в селото. Имаме нужда от спешен ремонт на чешмата в 
центъра на селото, тъй като населението ни е застаряващо и се нуждае от вода. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 396 от 13.10.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 733 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Острица за периода от 2013 – 2014 година и проблемите, които среща 
при изпълнение на задълженията си. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Острица за периода от 2013 – 2014 година и проблемите, които среща при 
изпълнение на задълженията си. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 397/13.10.2014 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2015 година. 
По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
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В Общинския съвет е постъпила докладна записка, относно приемане на Културен 
календар на Община Две могили за 2015 година. Дейностите, които са отбелязане в 
календара са много добре подбрани, включени са всички традиционни национални 
празници, има и нови дейности, които за първи път ще бъдат отбелязани. Комисията 
предлага една нова инициатива – това е инициативата „Осинови паметник”, което 
означава всяко училище да поеме ангажимент за поддържане на паметник в Община Две 
могили. Г-н Донев беше поел ангажимент да ми се обади за протокола кое училище кой 
паметник си избира, но предполагам, че това ще го доуточним и всяко училище да се 
ангажира с поддръжката на паметник в Две могили – това са трите училища СОУ, ПГСС и 
ОУ в село Баниска. По календара комисията няма никакви забележки, всички дейности са 
добре подбрани и дано да бъдат изпълнени. 

По финансовата част имаме следните предложения: 
1. Във връзка с ритуалното хвърляне на кръста за Йордановден да бъдат отпуснати 

по 200 лева на Две могили, Баниска и Чилнов. 
Не знам миналата година дали са били изплатени. 
2. За Трифон зарезан на всички кметства и наместничества до се осигурят по 100 

лева. 
3. За литературния ученически конкурс за 08 март – 100 лева награди. 
4. За Международения ден на театъра ни се струва, че 200 лева са твърде малко, тъй 

като ще бъде поканен гостуващ театър от село Баниска, знаем че там има доста добре 
изградена театрална група и ако те се съгласят за тази сума нека си остане така. 

5. Концерт по повод Международния ден на ромите са записани 500 лева, но 
искаме да бъдат включени селата Бъзовец, Баниска и Чилнов. 

6. За празниците във всички населени места на местния бит и култура кметствата и 
наместничествата да получат по 200 лева, като за село Широково 100 лева за Деня на 
заврения зет и 100 лева за празника на местния бит и култура. 

7. За фестивала „Жива вода” в село Каран Върбовка и Събора на хърцоите в село 
Кацелово да се финансират с по 3 000 лева. 

8. За Международния ден на възрастните хора на всички пенсионерски клубове да 
се отпуснат по 100 лева, а за Две могили 200 лева. 

9. Във връзка с 85 годишния юбилей на читалище „Зора – 1930” село Помен да се 
отпуснат на читалището 200 лева. 

10. Мероприятието, във връзка със Световния ден за борба срещу СПИН, да се 
финансира с 200 лева. 

11. За Коледните празници и концерти на всяко кметство да се отпуснат по 200 
лева, а за Две могили 2 000 лева. 

12. За Новогодишното хоро в Две могили да се предвидят 1 500 лева. 
В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Можете ли да ни кажете с колко общо ще се увеличи бюджета на Културния 

календар на Общината. 
2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Чухме мнението на комисията изложено от г-жа Райкова. Аз съм си направила 

труда да преизчисля всички средства, които съгласно сборната сума от 35 200 лева. Първо 
ще кажа как са разпределени – от тези 35 200 лева, 25 200 лева са за мероприятия 
единствено и само в Две могили, което прави 71 %; 11 % от средствата са за „Жива вода”; 
6 % за „Събора на харцоите”; 6 % са други, в които влизат клубове на пенсионери и т.н. и 
забележете колеги, само 6 % по населените места, което представлява около 150-200 лева 
на кметство за цялата 2015 година. И ако това не е пълна финансова дискриминация към 
кметствата и в същото време ненужна помпозност и разхищения за Две могили.  

Затова правя и следното предложение: да бъде включено и Кметство село 
Кацелово, тъй като това село за традиционния събор е изключен от плана, не знам по 
какъв повод. За традиционните събори аз съм имала предвид вместо 200 по 100 лева и за 
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Нова година мисля, че така както са дадени за Две могили 1 500 лева ще стигнат и по 200 
лева за всички населени места. Всичко останало да бъде разпределено що-годе нормално и 
моето предложение е, тъй като се изисква повече работа във връзка с разпределението на 
средствата по този календар, ако не е късно тази докладна записка с преразпределените 
средства да бъде внесена отново за разглеждане на следващото заседание на Общинския 
съвет. 

3. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Аз съм изненадана, че три години приемахме почти същия финансов отчет за тези 

мероприятия и тогава нямаше никакви изчисления и всички бяха равнопоставени. Как 
така сега се откри изведнъж, че селата са толкова ощетени не знам. Затова сме увеличили 
на всички кметства парите. Не съм само аз в комисията, ние сме 7 човека. Аз казах, че 
предлагаме за всички селища да се предвидят по 200 лева за традиционните им събори. 
Смятам, че долу-горе сме направили едно справедливо предложение. 

4. Стоян Гецов – Общински съветник: 
Приветствам предложенията на комисията, само искам да кажа във връзка с 28 

август за празника на село Кацелово не е предвидено ако е възможно да се дадат 200 лева. 
Ако е възможно нека приемем сега календара без финансовата част, а на следващото 
заседание той да бъде внесен отново със финансова част и тогава да се приеме и тя. 

5. Велико Великов – Общински съветник: 
Аз имам още едно предложение по календара – нека се запише, че поне една 

седмица преди даденото тържество парите да бъдат изплатени на кметствата, защото ние 
гласуваме, но никакви пари не идват по кметствата. 

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз предлагам да гласуваме решението, като отпадне бюджетната част от 

докладната записка. Ако не отпадне ви предлагам да ми изчетете по функции сумите, 
които предлагате, защото г-жо Райкова, извинете, но аз наистина не разбрах къде с колко 
се увеличава и каква става сумата. 

7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Колеги, хайде да приемем сега Културния календар на Общината без финансова 

част. Моята песимистична прогноза е да не приемаме финансови разчети, докато не се 
внесе и бюджета на общината за 2015 година. Нека първо видим какво имаме да плащаме, 
а след това да започнем да раздаваме. 

8. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Нека от общинска администрация да поставят една рамка на Културният календар 

и след това да се направят разчетите по мероприятия. 
9. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Уважаеми Общински съветници, аз ще ви помоля да приемете сега Културния 

календар без финансовата част, тъй като срокът за неговото приемане е 03.11.2014 г. 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание 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. 1, т. 3 и 
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. № 397 от 13.10.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 734 

 

1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2015 г. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2015 г.  
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 398/13.10.2014 г., относно: 
Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание информацията за готовността за почистване на общинската 
пътна мрежа на Община Две могили за зимния период. В нея са определени 
приоритетните участъци за почистване. Предвидени са места, които са оборудвани за 
временно настаняване на бедстващи хора. Посочена е и техниката, с която ще се почиства. 
В табличен вид са посочени и количествата пясък и сол предвидени за населените места 
от Общината. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Преди едно заседание зададох въпрос на Кмета на Общината за пътя към Кацелово, 

който е свързан с превоза на ученици и автомобилите със специален режим. Разговаряно 
ли е с пътно управление. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Да, такъв разговор е проведен и в края на следващата седмица Областният 

управител събира всички, които са свързани със зимното почистване и с работата при 
зимни условия – това са ВиК; ел. захранване; пътно управление и т.н. 

Това, което е свързано с докладната мога да кажа, че съм договорил допълнителна 
техника на земеделски производители, които оказаха желание да помогнат в случай, че се 
наложи. 

След приключване на разискванията 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 Решение 
№ 523 по Протокол № 33/10.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 398 от 13.10.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 735 

 

1. Приема за сведение Информацията за готовността за почистване на общинската 
пътна мрежа на Община Две могили за зимния период. 

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 399/13.10.2014 г., относно: 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
В Общинския съвет е внесена докладна записка, относно информация за 

състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. Тя се внася в 
изпълнение на наше Решение № 523, с което е приет график за 2014г, относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на 
редовните заседания на Общински съвет-Две могили. Съгласно същия за месец октомври 
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2014 г. е предвидено представяне на Информация за състоянието на общинския поземлен 
и горски фонд в Община Две могили. Съгласно нея Община Две могили разполага с общо 
55 616.94 дка общински поземлен фонд, от които 42 209 дка са публична общинска 
собственост, с която не можем да се разпореждаме и 13 408 дка частна общинска 
собственост. Публичната общинска собственост включва в състава си: пасища мери, 
пасища с храсти, пътища, други площи (гробища сметища и др.). Структурата на 
публичната общинска собственост по населени места е представена в табличен вид. 

Земеделската земя – частна общинска собственост е съставена от ниви, полски 
култури, друга посевна площ, зеленчукови култури, изоставени ниви, ерозирали ниви, 
ливади, лозя и гори в земеделски земи. Над 80 % или 46 207.14 дка от общинския 
поземлен фонд са земи, придобити от общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.  
 Съгласно наше Решение № 488, общинска администрация е извършила проверка на 
всички имоти частна общинска собственост и имоти на закритите основни училища. 
Проверката е извършена в Общинска служба „Земеделие” град Две могили на програмен 
продукт предоставен от МЗХ и ползван за сключване на споразумения за ползване на 
земеделски земи. Програмата визуализира картата на възстановената собственост върху 
слой самолетни снимки, от където до голяма степен може да се определи състоянието на 
даден имот. Обобщените резултати от направената проверка по землища са представени в 
табличен вид, които няма да зачитам. 
 На база резултатите от направената проверка, общинското ръководство е 
инициирало среща с председатели на кооперации, арендатори и земеделски 
производители с цел популяризиране на свободния общински земеделски фонд. До 
известна степен атрактивни се оказват изоставените лозови масиви в град Две могили, 
село Баниска и село Каран Върбовка. 
 През отчетния период отдадената под наем от общината, земеделска земя е общо 
283.89 дка, както следва: 2 броя имоти с площ 250 дка – това са имоти собственост на 
закритото ОУ „Христо Ботев” село Батишница и 11 броя имоти с площ 33.89 дка – това са 
изоставени ясаци землището на село Батишница. 
 По искане на граждани, за периода Община Две могили е учредила право на 
ползване на четирима пчелари върху част от имоти с обща площ от 6.719 дка за 
устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. Два от пчелините са 
разположени в имоти с НТП „Пасище” и два в горски територии. Издадено е едно 
разрешително за временно настаняване на пчелни семейства в горска територия 
собственост на Община Две могили на площ от 1 дка. 

През настоящата година общината е предоставила за общо ползване с договори на 
граждански сдружения и животновъди, годни за паша общински мери и пасища в размер 
на 4 637 дка.  

За този период общината е извършила продажба на 10 броя имоти от общинския 
поземлен фонд с обща площ 45.341 дка. 

Постъпили са четири броя искания за възстановяване на земеделски земи, на 
основание съдебни решения. В изпълнение на Съдебни решения, Община Две могили е 
обезщетила четирима собственици с 93 броя имоти с обща площ 100.931 дка. 

Общата площ на горските площи, собственост на община Две могили е 707.9 ха. В 
административно отношение горите попадат в дванадесетте населени места на Община 
Две могили, а в горскостопанско отношение те са разположени върху част от територията 
на ДГС „Бяла” – гр.Бяла. За удостоверяване на собствеността си върху горските територии 
– общинска собственост, общината е съставила актове за общинска собственост за почти 
100 % от имотите. Изключение правят имотите с начин на трайно ползване „Храсти” и 
„Скали”. 

В горскостопанския план е направен анализ на сегашното състояние на 
насажденията и горските ресурси като цяло, на резултатите от стопанисването им през 
изтеклия ревизионен период и се предвиждат необходимите стопански мероприятия през 
следващите 10 години. В горскостопанския план са дадени подробни разработки на вида и 
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обема на лесовъдските мероприятия, които се отнасят до определяне на вида и размера на 
най – подходящите сечи и залесявания, имащи за цел повишаване на продуктивността и 
подобряване на специалните функции на гората. На база извършена подробна 
инвентаризация на горските ресурси по насаждения в Горскостопански план са направени 
анализи на икономическите условия на общината и досегашното стопанисване, обобщена 
характеристика на горските територии. Изготвен е работен план на сечите и 
залесяванията, карти на планираните сечи и противопожарни мероприятия и карти на 
горите в защитените зони. 

Съгласно представения Горскостопански план разпределението на горските площи 
е представено в табличен вид. 

Общинските гори и голи горски площи заемат 707.90 ха, обща площ на горите и 
голите горски площи от всички видове собственост в община Две могили е 8 019.90 ха, а 
общата площ на целите землища е 33 512.60 ха, следователно лесистостта е 23.9 %. 
 Санитарното състояние на горите установено към момента на настоящото 
устройство общо взето е добро. Дърветата с повреди заемат обща редуцирана площ 173.5 
ха или 14.1 % от общата залесена площ. Повредите са относително равномерно 
разпределени. В най-голяма степен са засегнати чистите култури /чер бор/ и издънковите 
насаждения от бяла акация. Основната повреда е суховършието. При акацията повредите 
основно се дължат на закъсняването със възобновителната сеч /гола/ и престаряването на 
насажденията и културите. Пречка за своевременното провеждане на санитарни сечи е бил 
бавния процес по промяна на собствеността на горите. 
 Горските територии попадащи в защитени зони по смисъла на ЗЗТ са в размер на 
0.8 ха в Защитената местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица”, 0.6 ха в 
„Природна забележителност Пещера Орлова чука”. 

Горските територии попадащи в защитени зони по смисъла на ЗБР – Натура 2000 
са в размер на 118.9 ха. в „Защитена зона Ломовете”. 
 Планираните мероприятия в новия горскостопански план по отношение на сечите е 
провеждане на възобновителни сечи в тополови, акациеви, келявгабърови нъсъждения на 
площ от 186.2 ха, което е 99.8% от площта на всички възобновителни сечи. Отгледни сечи 
е предвидено да се извърши в насаждения с обща площ 2 35.4 ха. 
 За предходния отоплителен сезон община Две могили е добила общо 1 308 
пр.куб.м. дърва за огрев, от които 837 пр.куб.м са доставени на общински и обществени 
учреждения и ветерани от войните. Остатъка от добитата дървесина в размер на 471 куб.м 
е продаден на местното население. За настоящия отоплителен сезон съгласно одобрения 
годишен план с наши Решение № 545 и Решение № 680, Община Две могили е сключила 
два договора за възлагане добив на дървесина и транспортирането и един договор за 
продажба на стояща на корен дървесина. 
 С последните промени в Закона за горите, охраната им се поема от собственика, т.е. 
от общината. По тази причина общинското ръководство е назначило служител – горски 
стражар, за охрана на горите общинска собственост. Към момента са съставени четири 
акта за установени административни нарушения по Закона за горите, от които два за 
превозване на дървесина без контролна горска марка и превозен билет и два броя за 
установена незаконна сеч. 
 В горскостопанския план са планирани противопожарни мероприятия, които след 
влизането му в сила са задължителни за изпълнение от Община Две могили. Във тази 
връзка през месец август Община Две могили, възложи направата на приблизително 4.5 
км нови минерализовани ивици около гори с висока степен на пожароопасност. Поставени 
са 5 бр.табели с противопожарно съдържание. Оборудвани са три депа с противопожарен 
инвентар, намиращи се в град Две могили, село Баниска и село Кацелово. Предстои 
дооборудване на депата с защитно облекло. 
 Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 



 

 21

Колеги, когато докладваме нека не четем толкова подробно докладните записки и 
информациите, а да изказваме само становището на комисията какво е. 

2. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 
Аз искам да благодаря за подробно представената информация, защото това е един 

пример на прозрачно управление. Нека тази информация да се публикува на официалния 
сайт на Общината, за да могат всички граждани, които се интересуват да се запознаят с 
нея. 
 След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 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 № 33/10.12.2013 г. и Докладна записка с вх. № 399 от 13.10.2014 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 736 

 

1. Приема за сведение Информацията за състоянието на общинския поземлен и 
горски фонд в Община Две могили. 

Приложение: Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в 
Община Две могили. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 408/13.10.2014 г., относно: 

Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен 
тип” на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. 

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

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

докладната записка, относно промяна вида на социалната услуга от резидентен тип 
„Център за настаняване от семеен тип” на „Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изостаналост”. Тя се внася, тъй като с Постановление № 170 на 
Министерски съвет от 26.06.2014 г. е изменен и допълнен чл. 36, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане. В чл. 36, ал.2, т. 7, б. „а” от същия, считано 
от 01.01.2015 г., се регламентират диференцирани наименования на социалната услуга 
ЦНСТ в зависимост от вида увреждания на целевата група потребители. В ЦНСТ 
функциониращ на адрес град Две могили, улица „Филип Тотю” № 16, с капацитет 15 
места са настанени младежи, изведени от закрития Дом за деца с умствена изостаналост – 
село Могилино. Потребителите са лица с умствена изостаналост на възраст от 22 до 30 
години. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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. 18, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7, б.”а” от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с Писмо с 
вх. № 4005 от 10.09.2014 г. на Агенция за социално подпомагане и предстоящото 
приемане на финансовите стандарти за следващата 2015 г. и въвеждане на 
диференцирано финансиране и Докладна записка с вх. № 408 от 13.10.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 737 

  

1. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване от семеен тип” на 
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, при 
спазване разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 409/13.10.2014 г., относно: 

Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище” на „Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост”  

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

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

настоящата докладна записка, която е идентична с предходната и излезе със становище тя 
да бъде приета. 

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. 18, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7, б.”д” от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и предстоящото 
приемане на финансовите стандарти за следващата 2015 г. и въвеждане на 
диференцирано финансиране и Докладна записка с вх. № 409 от 13.10.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 738 

  

1. Променя вида на социалната услуга от „Защитено жилище” на „Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост”, при спазване разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, ал. 
2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

   

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 400/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Таня Манолова Илиева. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето Илия 
Бориславов Михайлов е с постоянен адрес в град Велинград, 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 Илиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
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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. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 400 
от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 739 

  

1. Отпуска на Таня Манолова Илиева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Шумен” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 
125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов, роден на 
27.08.2014 г., тъй като бащата на детето – Илия Бориславов Михайлов е с постоянен адрес 
в град Велинград. 

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 401/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов. 

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 второ дете на 
Айтен Нутфиева Юсеинова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 
 2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Юсеинова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 401 
от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 740 
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1. Отпуска на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Генерал Гурко” № 25 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов, 
роден на 02.08.2014 г. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров. 

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

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Ана Билчева Петрова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 
 2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Петрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 402 
от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 741 

  

1. Отпуска на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Лом” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 250 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров, роден на 
28.08.2014 г. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 403/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, живееща в село 
Баниска за раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – 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 
Бахар Илханова Хасанова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
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Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на 
детето Десислав Димитров Начев е с постоянен адрес в град Русе, 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 Хасанова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 403 
от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 742 

  

1. Отпуска на Бахар Илханова Хасанова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Васил Левски” № 11 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров, 
роден на 02.08.2014 г., тъй като бащата на детето – Десислав Димитров Начев е с 
постоянен и настоящ адрес в град Русе. 

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

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 146. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Севдим Ашим Асан, живеещ в село 

Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 146. В нея той твърди, че семейството му е 
шестчленно, безработни са и нямат никакви средства, за да си закупят дърва за огрев за 
зимния период, да си платят тока, водата и т.н. Становището на комисията е молбата на г-
н Асан да не бъде удовлетворена. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 
1. Микерям Адям – Общински съветник: 
Тази докладна записка беше разгледана и в Комисията по „Бюджет и финанси” и 

тъй като семейството е с малко дете ни молат за отпускане на средства, но комисията 
предлага парични средства да не се отпускат, а да им се доставят 3 куб. дърва, за да си 
осигурят отоплението през зимата. 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Севдим Ашим Асан да му бъдат отпуснати 3 
куб. дърва, моля да гласува с вдигане на ръка.  
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 404 от 
13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 743 

  

1. Отпуска на Севдим Ашим Асан, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 146 еднократна помощ – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 405/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, живеещ в 
град Русе, на улица „Тодор Икономов” № 4. 

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

дейности”: 
В Областна администрация е постъпила молбата на Николай Христов с вх. № 94-

02-237/16.09.2014 г., която е изпратена от Областният управител в Община Две могили. В 
нея г-н Николай Христов моли за съдействие за отпускане на еднократна финансова 
помощ за ремонтирането на покрива на къщата на майка му, находяща се в село 
Широково. Той твърди, че нуждата от ремонт е възникнала вследствие на проливните 
дъждове през тази година. Двамата с майка си са инвалиди и нямат нито физическата, 
нито финансовата възможност да поправят покрива на къщата сами. Молят ни за помощ. 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание молбата 
и излезе със становище тя да не бъде удовлетворена. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 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. № 405 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 744 
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1. Отказва да бъде отпусната на Николай Димитров Христов, живеещ в град Русе, 
на улица „Тодор Икономов” № 119, вх. Г, ет. 3, ап. 9 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 406/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Вихрен” № 11. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град 

Две могили, на улица „Вихрен” № 11. В нея той твърди, че е болен от диабет. Живее на 
семейни начала с Гинка Маринова Йосифова. И двамата са безработни и нямат никакви 
странични доходи. В много затруднено финансово положение са. Моли ни да му отпуснем 
еднократна финансова помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 406 от 13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 745 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Вихрен” № 11 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 407/13.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село 
Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 17. 

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

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

молбата на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” 
№ 17. В нея той твърди, че е претърпял инфаркт. Предстои му оперативно лечение за 
отпушване на клапа на сърцето. Безработен е и няма никакви странични доходи. Нуждае 
се от средства, за да си закупува необходимите лекарства за провеждане на лечението. 
Моли ни за помощ. Поради ограничения бюджет за отпускане на такива еднократни 
социални помощи, комисията излезе със становище, че молбата не би следвало да бъде 
удовлетворена, но предвид факта, че става въпрос за един сравнително млад човек 
решихме от личните си средства да съберем по 20 лева, които да му бъдат дарени. 
Предполагам, че г-н Карамехмедов е задействал нещата. 

В разискванията по двадесет и трета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 
Средставата, които събрахме са в мен, но аз не исках да му ги предавам преди да е 

минало днешното заседание на Общинския съвет. Благодаря на всички членове на 
комисията, които се отзоваха и на драго сърце помогнаха. 
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След приключване на разискванията по двадесет и трета точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 407 от 
13.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 746 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, 
на улица „9-ти Септември” № 17 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 412/17.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Филчо Иванов Маринов, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. В нея той твърди, че е инвалид с 92 % ТНР 
с водеща диагноза хронична исхемична болест на сърцето и диабет. Към настоящия 
момент не получава пенсия, тъй като ТЕЛК решението му не е излязло все още. Съпругата 
му – Стефка Асенова Маринова също е безработна и нямат никакви странични доходи. 
Нуждае се от средства, за да си закупува необходимите лекарства за провеждане на 
лечението. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

н Маринов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 412 от 17.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 747 

  

1. Отпуска на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил 
Друмев” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 413/17.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Баниски Лом” № 93. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в село 

Баниска, на улица „Баниски Лом” № 93. В нея той твърди, че на 30.08.2014 г. е претърпял 
произшествие, при което е пострадал – счупен крак, счупена ключица. От 03.09.2014 г. е 
безработен без право на обезщетение, регистриран е в Дирекция „Бюро по труда” – град 
Две могили. Живее с баща си и сестра си, която е в 8 клас. Баща му е безработен, а майка 
му е напуснала семейството си преди 10 години и нямат никакви контакти с нея. Нуждае 
се от средства, за да си закупува необходимите лекарства за провеждане на лечението. 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание молбата 
и излезе със становище тя да бъде уважена. 

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

Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финасова помощ в 
размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 413 от 17.10.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 748 

  

1. Отпуска на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в село Баниска, на улица „Баниски 
Лом” № 93 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

26. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   
Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет има 

постъпило едно питане от Общинските съветници от групата на „ГЕРБ”, на което Кметът 
на Общината е отговорил писмено.  

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
 

Г-н Симеонов чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
 

Г-н Христов чете отговора. 
 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
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Като цяло съм доволен от отговора, но наистина е необходимо да се отиде на място 
и да се види какво става с изпълнението на проекта. Проекта е разкошен, ще бъде от 
голяма полза и за селото и за Общината, така или иначе там ще се произвежда и ще бъдат 
ангажирани работници. Хубаво е да се направи една среща с фирмата изпълняваща 
проекта и хората от селото, за да могат гражданите да знаят за какво става въпрос. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Фирмата лично дойдоха да ме потърсят и да ме информират за жалбата, готови са 

каквото зависи от тях да го направят. 
5. Лена Добрева – Кметски наместник на село Острица: 
Аз искам само да кажа, че лично аз минавам по тази улица по два-три пъти на ден и 

гарантирам, че тази улица е разбита от преди фирмата да започне изпълнението на 
проекта и ремонт там не е правен. Аз не съм съгласна, че точно фирмата наемател е 
нанесла тези поражения. Тази улица се използва от дърводелските камиони, от 
арендаторите, които минават с трактори, комбайни и т.н. Мога да кажа, че ще бъде един 
плюс за нас, че тази фирма ще направи ремонта. Другото, което мога да кажа, че фирмата-
наемател не е безучастна към проблемите на селото. Не веднъж са се отзовавали когато 
съм ги потърсила – поставиха лампи в селото по възловите места, спонсорираха празника 
на селото, когато беше бедственото положение фирмата ми подсигури трима човека, с 
които аз минах по улиците и разчистихме падналите дървета и клони. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам преди да приключи заседанието на Общинския съвет да взема отношение 

по два важни въпроса, които станаха достояние на ръководството на Общината и мисля, 
че ще е добре да ви запозная и вас като Общински съветници. 

Към Община Две могили бяха предявени претенции от МОСВ. 
 

Г-н Христов чете писмото. 
 

Второто, с което искам да ви запозная е също много важно – миналата седмица 
ръководството на Общината беше поканено в Букурещ от Управетилния орган на 
Трансгранично сътрудничество, за да ни информират, че прекратяват договора ни по 
трансграничното сътрудничество. Получихме доклада на ОЛАФ от тях, легалидирахме го 
и сега искам да ви зачета част от него.  

 

Г-н Христов чете доклада на ОЛАФ. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и петото (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 30.10.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  
 
 
 

     ________________________(Айдън Карамехмедов) 


