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

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

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 47 
 

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

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

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на 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. 

Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет:  
 

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

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

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

При последвалото гласуване, Общинският съвет 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 Николай Христов с вх. № 420/31.10.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 
Русе. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 431/06.11.2014 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за 
нуждите на „Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-Велико Търново през 
поземлен имот 20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 20184.90.179, 
20184.55.188, 20184.47.205 до регулационната граница на град Две могили по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
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4. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 432/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Професионална гимназия по селско стопанство 
„К.А.Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 434/10.11.2014 г., относно: 
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

Докладва: Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 435/10.11.2014 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2015 година. 
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 436/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2014 година. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 437/10.11.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 година. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 438/10.11.2014 г., относно: 
Допълнение на Решение № 734 по Протокол № 45/24.10.2014 г., относно Приемане на 
Културен календар на Община Две могили за 2015 година. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 440/12.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Рибарник” в 
землището на село Острица на инвеститор клас В. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно: 

Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили. 
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
12. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 442/13.11.2014 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – общинска собственост, 
находящ се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 446/14.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Друга 
селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 448/17.11.2014 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2014 г.  
Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.11.2014 г., относно: 

Удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство между общините 
Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално сдружение за 
управление на отпадците „Янтра – Лом 2008” във връзка с изпълнението на проект: 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, 
Област Русе). 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 456/21.11.2014 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 
Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 443/13.11.2014 г., 

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

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 444/13.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, 
живеещ в село Кацелово, на улица „Трети март” № 14. 

Докладва: Стоян Гецов – 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. № 450/17.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 24. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 451/17.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

Докладва: Соня Неделчаве – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
                                Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 454/17.11.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 

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

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

Първа точка от дневния ред:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Калеги, по тази точка от дневния ред давам думата на Председателя на Комисията 
за избор на Председател на Общинския съвет – Стефка Райкова. 

1. Стефка Райкова – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници 
Господин Кмете,  
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Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 
предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник от Групата на КП „Единни за 

Община Две могили”: 

Групата на КП „Единни за Община Две могили” няма да прави предложение за 
избор на Председател на Общинския съвет. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”: 

Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател 
на Общинския съвет. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник от Групата на ПП „ГЕРБ”: 

Групата на ПП „ГЕРБ” също няма да прави предложение за избор на Председател 
на Общинския съвет. 

5. Татяна Василева – Общински съветник от Групата на ПП „БСП”: 

Групата на ПП „БСП” също няма да прави предложение за избор на Председател на 
Общинския съвет. 

 

Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, след като няма направени предложения за избор на Председател на 
Общинския съвет, предлагам да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 420/31.10.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 
Русе. 

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 настоящата докладна записка, относно приемане на Наредба за 
допълнение на наша Наредба № 7. Това се прави в изпълнение на препоръките, дадени с 
одитния доклад на Сметна палата. Съгласно него е необходимо допълването на наредбата 
с нов текст, пресъздаващ нормата на чл. 41, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 
Съгласно него при разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с 
компенсаторни инструменти. Въпреки разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, съгласно която общинските съвети издават наредби, с които да уреждат съобразно 
нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения от 
местно значение, както и липсата на изрична законова делегация за приемането й, се 
налага допълването на Наредба № 7 на общински съвет, като се създаде нова ал. 3 към чл. 
47. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде 
гласувана параграф по параграф. 

 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 



 

 5

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

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

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

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

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 420 от 31.10.2010 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 754 
  

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.12.2014 г. 

Приложение: Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 431/06.11.2014 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за 
нуждите на „Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-Велико Търново през 
поземлен имот 20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 20184.90.179, 
20184.55.188, 20184.47.205 до регулационната граница на град Две могили по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане от „Нетуоркс-България” ООД за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план подземна оптична мрежа 
за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ООД от републикански път 
Русе-Велико Търново през поземлени имоти 20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 
20184.55.179, 20184.90.179, 20184.55.188, 20184.47.205 до регулационната граница на град 
Две могили по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили. От 
представените съгласувано задание за ПУП, регистър на засегнатите имоти и скица-
предложение е видно, че „Нетуоркс-България” ООД има намерение да изгради подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения по трасе разположено единствено и само в 
обхвата на местни пътища - общинска публична собственост. Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на 
свое заседание докладната записка и излезе със становище предложението да бъде прието. 
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Разисквания по трета точка нямаше. 

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

11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 

2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 431 от 06.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 755 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-Велико Търново през поземлен 
имот 20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 20184.90.179, 20184.55.188, 
20184.47.205 до регулационната граница на град Две могили по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри /КККР/ на град Две могили, община Две могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПП. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 432/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Професионална гимназия по селско стопанство 
„К.А.Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

По нея докладва:  

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

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 информацията за 
дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 
Информацията е подадена в срок и доста изчерпателна. Становището на комисията е да се 
приеме. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

При разглеждане на информацията в комисията възникна въпросът за разходването 
на собствените приходи на гимназията за 2013 и 2014 година. Нека г-н Донев ни разясни 
как е изразходвал средствата. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Гимназията разполага с 31 хил. лева преходен остатък, с които мислим да закупим 
нов трактор за нуждите на гимназията. Това са средства, които са спестени. Вие идвахте в 
училище и видяхте какво е направено, беше направено нова лаборатория. Преходния 
остатък се използва изцяло и само за капиталови разходи. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Освен представената информация, ние имахме възможността да посетим и ПГСС 
на място. Прави чест на г-н Донев, че всичко е направено с участието на Училищното 
настоятелство. От всичко личи, че г-н Донев работи много дабре с настоятелството и аз 
пожелавам и на другите наши училища да вземат пример от него и те също да работят по 
този начин. 

4. Стефка Райкова – Общински съветник: 

При посещението ни в ПГСС се видя, че там наистина се работи много. Аз лично 
съм впечатлена и от новата професия, която е разкрита в гимнацията. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
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Моята цел винаги е била работата на ПГСС да бъде по-близка с Общината, но за 
съжаление това не се прави.  

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Поставих въпроса, защото очаквах по-подробно разяснение – доколко имате 
възможност да закупите един съвременен трактор? 

6. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Обществената поръчка е качена и очаквам до края на следващата седмица да се 
получат нещата. 

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 

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. № 432 от 10.11.2014 г. 

с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 1 (един) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 756 
  

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Професионална гимнация по 
селско стопанство „К.А.Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

Приложение: Информация за дейността на Професионална гимнация по селско 
стопанство „К.А.Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 434/10.11.2014 г., относно: 
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа много подробно на свое заседание 

информацията за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. Информацията е много подробна, вижда се че има увеличение в 
събираемостта на местните данъци и такси. Становището на комисията е информацията да 
бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По 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 органаизация и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г.и 

Докладна записка с вх. № 434 от 10.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 757 
  

1. Приема за сведение Информацията за дейността на отдел „Местни данъци и 
такси” в общинска администрация град Две могили през 2014 година. 

Приложение: Информация за дейността на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация град Две могили. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 435/10.11.2014 г., относно: 
Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2015 година. 

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложената ни 
Програма за развитие на Читалищната дейност. Тя се внася в съответствие с чл. 26 а, ал. 1 
от Закона за народните читалища, председателите на народните читалища на територията 
на общината, които ежегодно представят пред кмета на общината предложения за своята 
дейност за следващата година. Кметът от своя страна внася Програмата за развитието на 
читалищната дейност в Общински съвет, а ние от своя страна я приемаме. Направените от 
читалищата на територията на общината предложения са обобщени в Програма за 
развитието на читалищната дейност  през 2015г, която е предложена на нашето внимание. 
Становището на комисията е програмата да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и Докладна записка с 

вх. № 435 от 10.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 758 
  

1. Приема  Програма за развитие  на читалищната дейност в община Две могили за 
2015г. 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение  решението на Общинския съвет. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 436/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 
2014 година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 
Настоящата докладна записка беше разгледана на заседание на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”, на което присъства и г-жа Манолова – Управител 
на ЦНСТ, която ни даде отговори на всички въпроси, които възникнахна при 
обсъждането. Капацитетът на ЦНСТ е 15 места, които са запълнени. От всички 
потребители има само един лежащ. Осигурени са условия за за задоволяване основните 
жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи. Осигурена е безопасна и сигурна 
среда за живеене, в която лицата развиват пълноценно своите възможности и т.н. В 
информацията са споменати и спонсорите и дарителите. Становището на комисията е 
информацията да се приеме, като имаме една препоръка към Кмета на Общината – когато 
се отворят програми към Бюрото по труда да се назначат допълнително хора в ЦНСТ, 
защото към момента там работят 13 човека, които са крайно недостатъчни за 
обгрежването на потребителите. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Илина Манолова – Управител на „Център за настаняване от семеен тип” 

град Две могили: 

Нямам какво да добавя, в момента потребителите са на фестивал и очакваме 
положителни резултати. 
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2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз нямам забележки към г-жа Манолова. Искам само да кажа, че вчера при 
публичното обсъждане на бюджета от собствени средства ми направи впечатление с колко 
малко пари ще можем да дофинансираме ЦНСТ и ЗЖ, а и в двете жилища средствата не 
достигат. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

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

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

Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  и във връзка с 

Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 година и Докладна записка с вх. № 436 

от 10.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 759 
  

1. Приема Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град 
Две могили за 2014 г. 

Приложение: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип 
град Две могили за 2014 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 437/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 година. 
По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
информацията за дейността на ЗЖ село Могилино. Капацитетът на услугата тук е 10 
места. Защитеното жилище осигурява среда на живот, близка до семейната среда, която 
дава  възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Всяко лице разполага 
с лично пространство и с пространство за общи дейности с останалите лица. Всички 
правила за организацията на живот в ЗЖ, отговорностите и задълженията на лицата, както 
и техните права са разписани в Правилника за вътрешния ред, който представлява система 
от правила и норми. Спазена е числеността на персонала по Длъжностно разписание и 
Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и 
социални услуги в общността. Становището на комисията е информацията да бъде приета, 
като тук също правим препоръка към Кмета на Общината ако се отворят програми към 
ДБТ, да се назначат 2-3 човека в ЗЖ в помощ на персонала. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Преди около месец направих посещение в ЗЖ в село Могилино. Не искам да 
преувеличавам, но в него са създадени идеални условия за живот на потребителите. 
Всичко отговаря на категорията на хотел една звезда. Изключително чисто и подредено е, 
но заплащането на персонала е крайно ниско. Моята препоръка към кмета е да се увеличат 
заплатите на хората, които работят там. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да ви припомня, че социалната услуга, която предлагат двете жилища е на 
100 % държавно финансирана, но въпреки това Общината дофинансира с около 50 хил. 
лева годишно. Според мен трябва да се настоява пред народните представители за 
увеличение на издръжката. Подкрепям предложението на г-жа Христина Ефтимова за 
осигуряване на допълнителен персонал, за да има поне двама човека на смяна. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Да, така е – тук дофинансираме с 20 хил. лева, в ЦНСТ с още 30 хил. лева, а 
издръжката на Центъра за обществена подкрепа е още по-висока. Трябва да се търсят 
спонсори, отоплението е много скъпо, издръжката като цяло е скъпа. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Г-н Христов, ние от три години говорим за подмяна на начина на отопление, за да 
намалим цената.  

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Първите стъпки са направени, обследвани са сградите на всичко това няма как да 
стане веднага. Трябва да се отворят програмите, за да кандидатстваме с проекти, засега 
няма отворена програма. За осигуряване на допълнителен персонал в двете заведения мога 
да кажа, че ще го направим стига да се отворят програми. 

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 Общинският съвет, неговите 

Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  и във връзка с 

Решение № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 година и Докладна записка с вх. № 437 

от 10.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 760 
  

1. Приема Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 
година. 

Приложение: Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 
2014 година. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 438/10.11.2014 г., относно: 
Допълнение на Решение № 734 по Протокол № 45/24.10.2014 г., относно Приемане на 
Културен календар на Община Две могили за 2015 година. 

По нея докладва: 

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

На заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.10.2014 г. с Решение № 734 
по Протокол № 45 от същата дата бе приет Културен календар на община Две могили за 
2015 г. без неговата финансова част, по която бяха направени предложения за изменения и 
допълнения. Комисията разгледа новите предложения на общинската администрация. 
Някои от мероприятията ще бъдат финансирани от собствените средства на читалищата, 
които имат допълнителни приходи.  

Предложенията на комисията са следните: 
1. Традиционният пролетен панаир в Две могили 9-10 май да бъде финансиран 

вместо с 4 500 лева с 4 000 лева. 
2. За празника на местния бит и култура в село Широково 22-23 ноември да се 

финансира вместо с 200 лева с 100 лева. 
В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз предлагам тези 600 лева, които остават да се предвидят за събора в Кацелово на 
9 август и там общата сума да стане 2 600 лева. 

 
Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения, които ще 
подложа на гласуване по реда на постъпването им. 



 

 11

Който е съгласен с предложението на комисията, а именно: Традиционният 
пролетен панаир в Две могили 9-10 май да бъде финансиран вместо с 4 500 лева с 4 000 
лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на комисията, а именно: За празника на местния 
бит и култура в село Широково 22-23 ноември да се финансира вместо с 200 лева с 100 
лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Боян Симеонов, а 
именно: тези 600 лева, които остават да се предвидят за събора в Кацелово на 9 август и 
там общата сума да стане 2 600 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 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. № 438 от 10.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 761  

1. Приема финансова част на 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.  
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 440/12.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Рибарник” в 
землището на село Острица на инвеститор клас В. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно продажбата на имот с 
НТП „Рибарник” в землището на село Острица на инвеститор клас В. При обсъждането на 
докладната записка комисията реши да се приеме предложението за продажба на тази 
цена, но при сключването на договора да се запише усливето, че фирмата се задължава да 
отремонтира улиците, които са разрушени. Като цяло идеята на фирмата е добра, по този 
начин ще могат да се разкрият нови работни места в селото. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Нека се запише, че фирмата се задължава не само да отремонтира улиците, но и да 
ги поддържа в бъдещ период. В Закона за пътищата има текст, в който пише, че този 
който разрушава улиците се задължава да ги поправи. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Нашата комисия също разгледа докладната записка от нормативна гледна точка и 
като цяло становището ни за продажбата е положително, но при разискването на 
докладната записка възникна въпросът до колко тази продажба ще бъде ефективна за 
общината. 

3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

 Аз смятам че определената сума за продажбата е твърде ниска, поради което 
предлагам сумата он 56 400 лева да бъде увеличена на 79 100 лева. В момента цената на 
декар излиза около 570 лева, аз предлагам цената да бъде 800 лева на декар. Преди години 
стадиона в Бъзовец се продаде за 600 лева на декар, където също се разкри едно работно 
място. Сред нас има хора, които се занимават със земеделие и те могат да потвърдят, че 
цената не е актуална. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 Г-н Карамехмедов, мисля че правите някакво объркване. Тук имаме приложени две 
експертни оценки, на база на които е определена цената. Комисията излезе със становище, 
че цената е приемлива, в тези рибарници за влагат големи инвестиции. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 

 Става въпрос за развитие на бизнеса и ние трябва да привличаме тези инвестиции. 
Според мен цената е реална, защото всичко, което се преви там е много добро за нашата 
община. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Предложението на Карамехмедов е актуално, защото ако тази земя се предложи на 
търг без съмнение ще се достигнат 800 лева на декар. Тук става въпрос за почти 100 
декара. Ние сме дали на тази фирма достатъчно привилегии, като инвеститори от клас В 
могат да закупуват имоти без да участват на търг. 

 

Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направено предложение от общинският 
съветник Айдън Карамехмедов, което ще подложа на гласуване. 

Който е съгласен първо с предложението, така както е по докладната записка, а 
именно: „...определя сумата от 56 400 лева при издаване на заповедта и сключване на 
договора с инвеститора”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на общинския съветник Айдън Карамехмедов, а 
именно: „...определя сумата от 79 100 лева при издаване на заповедта и сключване на 
договора с инвеститора”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържали се. 
С 5 (пет) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението не се приема. 
След приключване на разискванията по десета 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. 4, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 22а от Закона за насърчаване на 

инвестициите, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 
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могили, област Русе, чл. 15, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 25 за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за 

издаване на сертификат клас В, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 440 от 12.11.2014 г. с 13 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 762 
 

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, имот № 
000096 (деветдесет и шест) с площ 98.866 дка (деветдесет и осем декара, осемстотин 
шестдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „Рибарник”по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Острица, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 54362 при граници и съседи: север-имот № 000135 - на 
„Рибовъдство Острица” ООД, изток-имот № 000136-на „Рибовъдство Острица” ООД, юг 
имот № 000099-на Община Две могили, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№ 110 от 24.03.1999 г. 

2. Да бъде продаден на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимия имот описан в т. 
1. 

2.1. При данъчна оценка на имота 13 806.60 лева (тринадесет хиляди осемстотин и 
шест лева и шестдесет стотинки) определя сумата 56 400 лева (петдесет и шест хиляди и 
четиристотин лева) при издаване на заповедта и сключване на договора с инвеститора. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2 и т. 2.1. 
 3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

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

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно: 

Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили. 
По нея докладва:  

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа на свое заседание въпросната докладна записка много обстойно. На 
заседанието на комисията присъства и г-жа Йорданка Тодорова. Тук става въпрос за имот, 
който е в регулация с начин на трайно ползване земеделска земя. В общинска 
администрация е постъпило заявление от Севим Ружди Мехмед за закупуване на имота, 
който граничи с имот 2900 и имот 2899, които са собственост на същата. Чл. 15, ал. 5 и чл. 
17 от Закона за устройство на територията дава право да се сключи предварителен 
договор без търг. Аз смятам, че ние не можем да дискриминираме по този начин 
останалите, които желаят да закупят имота. Поради тази причина комисията предлага на 
този етап докладната записка да не бъде приета, като се подготви нова докладна записка 
за следващото заседание с предложение за продажба на имота на търг. Комисията 
предлага също така да се смени начина на трайно ползване на имот 33 и да се преобразува 
в терен за застрояване, по този начин цената му за продажба ще се вдигне многократно и 
това ще бъде в полза на общината. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Ако Кмета на Общината е съгласен с предложението на комисията, според мен е 
по-добре да си оттегли докладната записка и да не гласуваме. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз присъствах на заседанието на комисията и още тогава, след като видях какво е 
настроението бях склонен да си я оттегля. Тогава предложих да извикаме на среща 
граждани, които са около този имот и които могат също да изявят претенции за 
закупуване на имота и тогава да се реши какво да се прави. Сега, след като няма да 
приемете докладната аз си я оттеглям. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 442/13.11.2014 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – общинска собственост, 
находящ се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14. 

По нея докладва:  

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

С Решение № 941 по Протокол № 60/29.04.2011 г., Общинският съвет е 
предоставил за безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години на Дирекция 
„Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал град Две могили, имотът подробно 
описан в решението, находящ се в град Две могили, на улица „Шипка”. 

В Общинският съвет е получено писмо на Директор „Регионална служба по 
заетостта” град Русе, с което иска съгласието ни службата им в град Две могили да бъде 
преместена в помещение на улица „Кирил и Методий” № 14. Като основание за 
предложението си сочат, че помещението, което заемат в момента се нуждае от спешен 
ремонт на покрива; на следващо място – смятат, че ако местоработата им е в близост до 
Дирекция „Социално подпомагане”, това ще е в интерес на работата. 

В обществената сграда, собственост на Община Две могили, находяща се на улица 
„Кирил и Методий” № 14, на първия етаж се намира помещение, което се ползва като 
клуб. Няма да бъде проблем, това помещение да им бъде предоставено. В проекта на 
решение е записано това да стане от 01.12.2014 г., но в последствие разбрахме, че Центъра 
за обществена подкрепа няма да бъде преместен скоро, за да може на тяхното място да се 
измести клуба, затова предлагам датата да отпадне. Докладната записка беше разгледана 
на заседание на втора комисия и с 5 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
тя бе приета. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз искам да ви зачета писмо от Директора на Дирекция „Регионална служба по 
заетостта” град Русе, което получихме. 

Г-н Николай Христов чете писмото. 

Намерението на ръководствата на Общината е след като се измести Центъра за 
обществена подкрепа, Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал 
град Две могили да бъде преместена в това помещение.  

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Предлагам на Кмета на Общината да изготви една цялостна концепция за тези 
негови намерения – институциите, които има намерение да мести, коя институция къде ще 
се помещава, за да можем ние да сме наясно. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Подкрепям предложението на Симеонов, така трябва да се действа. 
4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

В Общинския съвет постъпи писмо, в следствие на което ние трябваше да 
предприемем някакви действия. Това, което беше написано в предложението, считаме че е 
по-резонно Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал град Две 
могили да бъде преместена на това място, за да е в близост до Дирекция „Социално 
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подпомагане”. Не е редно двама човека, които работят в Дирекция „Регионална служба по 
заетостта” град Русе – филиал град Две могили да заемат такова голямо помещение, 
каквото е това, в което се помещава в момента Центъра за обществена подкрепа. Но щом 
са такива настроенията предлагам на г-жа Райкова да си оттегли докладната записка. 

5. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Преди да си оттегля докладната записка искам да кажа, че това писмо не е 
написано доброволно от г-н Драгомир Николов. Този Клуб на интелектуалеца се ползва 
по 1 час веднъж в седмицата. 

6. Радослав Радев – Общински съветник: 

Запознат съм със състоянието на сградата, в която се помещава в момента 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал град Две могили. 
Състоянието на сградата е много лошо наистина, нека помислим как можем да направим 
ремонт там, осветлението е в критично състояние, хората там работят по 8 часа 5 дни в 
седмицата. Считам, че ако ДБТ бъдат изместени в близост до ДСП ще настане една 
лудница, всички знаем какъв контингент посещава тези две институции. 

7. Стефка Райкова – Общински съветник: 

Оттеглям си докладната записка. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/14.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Друга 
селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, с което искат във връзка с 
изпълнението на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана 
суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на 
зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби /при определени 
биотехнологични параметри за органично производство/, в условията на разработени 
биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите” и разширяване 
дейността на дружеството да закупят земеделска земя, с площ от 5.773 дка 
представляваща имот с № 000099 в землището на село Острица. Комисията разгледа 
докладната записка и излезе със становище въпросният имот да бъде продаден на цената, 
обявена в докладната записка. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 По тринадесета 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. 4, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи- общинска собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 15, ал. 1, т. 1, ал. 

2 и ал. 3 от Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 

Община Две могили и условията и редът за издаване на сертификат клас В, чл. 3, ал. 

2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 446 от 14.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 763 
 

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, следният 
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имот: земеделска земя, с площ от 5.773 (пет декара, седемстотин седемдесет и три 
квадратни метра), представляваща имот с № 000099 (деветдесет и девет), по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя на село Острица, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 54362 с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска 
територия”, ІІІ-категория, при граници и съседи: север-имот № 000096-рибарник на 
общината, изток-имот № 000096-рибарник на общината, юг имот № 000103-полски път на 
Община Две могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3711 от 
24.06.2014 г. 

2. Да бъде продаден на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимия имот описан в т. 
1. 

2.1. При данъчна оценка на имота 891.10 (осемстотин деветдесет и един лева и 
десет стотинки), определя сумата 5 000 (пет хиляди лева) при издаване на заповедта и 
сключване на договора с инвеститора. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2 и т. 2.1. 
 3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 448/17.11.2014 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2014 г.  
По нея докладва:  
1. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
В продължение на 3 месеца Общински съвет Две могили е без избран председател. 

В следствие на това се реализира икономия в дейност „Общински съвет” в размер на 6 525 
лева. Има предложение 1 440 лева да се разпределят в дейност „Спортни бази за спорт за 
всички”, параграф 45-00 за закупуване на екипи за детския футболен отбор, а разликата от 
5 085 лв. в дейност „Общинска администрация”, параграф 42-14 „Помощи по решение на 
Общински съвет”. Комисията разтледа докладната записка и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 448 от 17.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 764 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.11.2014 г. в приходната и 
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за промени по бюджета в приходната и разходната част по 
мероприятия и параграфи към 30.11.2014 г. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.11.2014 г., относно: 

Удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство между общините 
Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално сдружение за 
управление на отпадците „Янтра – Лом 2008” във връзка с изпълнението на проект: 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, 
Област Русе). 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
 Община Две могили е член на регионално сдружение за управление на отпадъците- 
Янтра – Лом 2008, учредено от упълномощени представители на общините: Борово, Бяла, 
Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. Във връзка с подготовката и 
изпълнението на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
за регион Борово (Бяла, Област Русе) е сключено Споразумение за партньорство между 
Общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално 
сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008” със срок на действие на 
споразумението съгласно чл. 9, ал. 1 от същото до 31.12.2014 г. Съгласно чл. 9, ал. 2 от 
Споразумението за партньорство срокът на действието му се удължава от страните по 
Споразумението, в случай на удължаване на срока за изпълнение на договора за 
безвъзмездна финансова помощ, който е сключен с МОСВ на 14.12.2012 г. под № DIR-
5112122-С010 за проект №DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране 
по процедура № BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за 
управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико 
Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Комисията разгледа докладната 
записка и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да помоля г-н Христов да ни разясни малко по-подробно какво се случва 
с проекта. Проведено е общо събрание на сдружението, какви са темите, които са 
обсъждани на него, проблемите с проекта и т.н. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

На 21.11.2014 г. беше проведено Общо събрание на Сдружението, на което 
присъстваха представители на всички общини. На събранието бяха разгледани няколко 
въпроса – отчет за 2013 г. на сдружението, отчет на приходите и разходите, вноските, 
които всички общини трябва да заплащат в сдружението, състоянието на процедурите на 
депото и т.н. Всички процедури са приключили с изключение на процедурата по избор на 
строителя, тъй като имаше обжалвания и един участник е отстранен, този който е 
спечелил. Община Бяла имаше възможност да обяви другия участник за спечелил, но 
процедурата е прекратена и е обявена нова поръчка. Времетраенето на изпълнението е 530 
дни и според всички нас времето няма да стигне. По инициатива на Община Полски 
Тръмбеш бе проведена среща, на която присъстваха представители на всички общини с 
изключение на Бяла и Ценово, на която се разисква въпроса за смяна на водещия 
партньор, но доколкото знам това е много трудно да се случи. Аз поисках да направим 
незабавна среща на всички общини с МОСВ, защото няма време за провеждане на нови 
процедури и има вероятност проекта по депото въобще да не се осъществи и това ще бъде 
само и единствено по вина на Община Бяла. На 3 и 4 декември предстои среща на 
местните власти и се надявам там да присъстват представители на МОСВ, с които да се 
водят разговори. 
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3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-н Кмете, закъснели сте. Тази среща много отдавна трябваше да я проведете, 
проекта е от 2008 година. От 2008 година до 2014 година това са 6 години, през които 
Общината плаща на това сдружение. Г-н Кмете, вземете мерки, Община Бяла търпи 
критики! 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

За проблемите на депото аз алармирах още преди година и половина. 
Изключително трудна е процедурата по смяна на водещия партньор. Община Бяла си 
прави каквото си иска без да се съобразява с другите общини от сдружението. Нека се 
сключи договор с другата фирма, която е участвала, защото след като започне 
изпълнението на проекта вероятността да удължат срока е по-голяма. Доколкото знам има 
решение, взето на общото събрание да се сключи договор със следващата фирма, 
участвала в поръчката. 

След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Решение № 6 по Протокол 

№ 16/14.11.2014 г. от проведено Редовно Годишно Общо Събрание на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008”, Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. и Докладна 

записка с вх. № 452 от 17.11.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 765 
  

1. Взема решение за удължаване срока на действие на Споразумението за 
партньорство между Общините Борово, Бяла, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш, 
Опака и Регионално сдружение за управление на отпадъците «Янтра – Лом 2008», във 
връзка с изпълнението на проект: «Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците за регион Борово (Бяла, Област Русе) до 31.12.2015 г. Или до изтичане на 
срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ. 

2. Взема решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за 
безвъзмездна финансова помощ ДБФП № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. За удължаване 
на срока за изпълнение на дейностите до 31.12.2015 г. Или до изтичане на срока на 
Договора за безвъзмездна финансова помощ.  

3. В изпълнение на т. 2 от настоящото решение упълномощава Кмета на Община 
Две могили да подпише от името на община Две могили Допълнително споразумение към 
Договора за безвъзмездна финансова помощ ДБФП № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. 

4. Възлага и упълномощава Кмета на община Две могили, да извърши всички 
необходими действия свързани с настоящите решения. 

   

Общинският съветник Боян Симеонов напусна залата, поради неотложен 

ангажимент. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 456/21.11.2014 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 
По нея докладва:  

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областен управител 
на Област Русе за насрочване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация - град Русе за 12.12.2014 година от 11.00 часа. Във тази 
връзка се внася за разглеждане и настоящата докладна записка, която бе разгледана на 
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заседание на комисията, която от своя страна излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и 

Докладна записка с вх. № 456 от 21.11.2014 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 766 
  

1. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 12.12.2014 г. от 11:00 
часа в град Русе, определя Кремена Любенова- зам. кмет на Община Две могили да го 
представлява. 

2. Oдобрява и съгласува предложения от Асоциацията по ВиК Дневен ред: 
2.1. Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК ООД – град Русе до края на 2014 година.  
2.2. Обсъждане и приемане проект на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – град Русе до края на 2015 година. 
2.3. Разни 
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 443/13.11.2014 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

В Общинският съвет е постъпила молбата на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. В нея той твърди, че от дълги години 
заедно със съпругата си са безработни и нямат постоянни доходи. Едно от децата им 
страда от срастване на втори и трети пръст на дясната ръка, което му причинява силни 
болки и по цели нощи плаче. Скоро му е направена операция за отлепяне на единият 
пръст. Сега се налага да направят операция за отлепяне и на другият пръст, след което са 
нужни посещения при рехабилитатор за раздвижване. Нуждаят се от средства. Моли ни за 
помощ. Комисията излезе със становище да се уважи молбата му, но парите да се дадат 
след като представи документи как е изразходвал средствата. 
 2. Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-н Юсеинов и излезе със становище да му се отпусне еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева, тъй като става въпрос за дете. 

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. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
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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. № 443 от 13.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 767  

1. Отпуска на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица „Назъм 
Хикмет” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени след като представи в Общинския съвет 
оправдателни документи, от които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства.  

3. 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. № 444/13.11.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в 
село Кацелово, на улица „Трети март” № 14. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

В Общинският съвет е постъпила молбата на Велизар Любомиров Славов, живеещ 
в село Кацелово, на улица „Трети март” № 14. В нея той твърди, че баща му е починал, а 
майка му живее в град Русе. Живее и се издържа сам. На 19 години е и няма постоянна 
работа. Нуждае се от средства, за да си закупи дърва за огрев за зимния сезон. Моли ни за 
помощ. Момчето е от нашето село. Сега е ученик в 12 клас. Велизар има по-голям и по-
малък брат. Те не искат пари – искат дърва, за да изкарат зимата. Становището на 
комчисията е че молбата следва да се уважи. 
 2. Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Славов и излезе със становище да му бъдат отпуснати 3 куб. дърва безплатно от 
общинския горски фонд. 

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. 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. № 444 от 13.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 768 
  

1. Отпуска на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село Кацелово, на улица 
„Трети март” № 14 еднократна помощ – 3 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 450/17.11.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 24. 

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

Постъпила е молбата на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 24. В нея той твърди, че има заболяване на щитовидната жлеза, боледува от 
две години. Има малко дете на 2 години. Лекува се с диазепан, но той много му вреди, 
поради което се налага да си направи оперативна интервенция, за която са му необходими 
средства. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 250 лева. 
Комисията излезе със становище молбата на г-н Савов да не бъде уважена, тъй като 
липсват доказателства за действителното му състояние. 

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. 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. № 450 от 17.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 769 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Русалка” № 24 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 451/17.10.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчаве – 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 първо дете на 
Полина Николаева Колева. 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 на 100 %. 

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

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

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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. 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. № 451 от 

17.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 770 
  

1. Отпуска на Полина Николаева Колева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Искър” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева, за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова, родена на 
18.10.2014 г. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 454/17.11.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 

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 
Гюлчин Бехтинова Юмерова. 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. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

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

Разисквания по двадесет и 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. 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. № 454 

от 17.11.2014 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 771 
  

1. Отпуска на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 52 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова, 
родена на 06.10.2014 г. 

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

 

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

Татяна Василева – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   

Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет няма 
постъпили писмени питания.  

1. Радослав Радев – Общински съветник: 

Аз искам да попитам Кмета на Общината, как върви подготовката за зимното 
почистване на улиците. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Готови сме да посрещнем зимата, материалите са доставени, така че всичко е 
готово. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, нека започнем съвместна дейност по ремонта на ЖП прелеза, който е до 
ПГСС, защото там положението е наистина много сериозно и движението започва да става 
изключително опасно. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Още в понеделник ще разпоредя да насипят фракция, мисля че на първо време ще 
закрепим положението. 

5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Кмете, обърнете внимание и вземете мерки – сметището в град Две могили е в 
окаяно състояние, заринато е, няма откъде да се влезе. 

 
Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, ще си позволя да направя предложение Общинския съвет, да приеме 
следното решение: 

1. Упълномощава Общинския съветник Пламен Петков Лашев за следното: 
1.1. Да подпише Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 
1.3. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  
1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на Председател на Общинския съвет”. 
 
Татяна Василева – Председателстващ Общинския съвет: 

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

Който е съгласен с предложения проект на решение, а именно: 1. Упълномощава 
Общинския съветник Пламен Петков Лашев за следното: 

1.1. Да подпише Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 
1.3. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  
1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се” предложението се приема. 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 15 (петнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 772 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Пламен Петков Лашев за следното: 
1.1. Да подпише Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 
1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 
1.3. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  
1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на Председател на Общинския съвет”. 
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Татяна Димитрова Василева – Председателстващ Общински съвет – Две 

могили:   

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

Протоколът е изготвен на 03.12.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МИ/МИ 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

 

 

 

     ________________________________(Пламен Лашев) 


