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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 
№ 49 

 

Днес, 30 януари 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесет и деветото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Светлозар Донев – Председателстващ Общинския съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Радослав Радев. 
 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, Яна Кънчева – мл. 
Експерт в Областна администрация, служители от общинска администрация, кметове на 
кметства от Община Две могили, граждани. 

Светлозар Донев – 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? 
 

Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-н Председателстващ, аз искам да си оттегля Докладна записка с вх. № 

16/13.01.2015 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 
общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе, записана под т. 8 
от дневния ред. 

 

Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Г-н Председателстващ, предлагам Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

35/21.01.2015 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на 
село Острица също да отпадне за разглеждане от дневния ни ред на настоящото редовно 
заседание. Мотивите ми са, че докладната записка е внесена извън предвидения срок за 
внасяне на докладните в Общинския съвет. На заседанието на комисията докладната беше 
представена без входящ номер и без подписи от кмета на Общината и от юрисконсулта. 

Стоян Гецов – Общински съветник: 
На заседание на пета комисия ние също разгледахме въпросната докладна записка. 

Използвахме момента, че имаше представител от Областна администрация. Нека не 
оттегляме сега докладната записка, защото там са инвестирани страшно много пари, нека 
не спираме работата на хората. Ако сега оттеглим докладната, хората ще си изтървят 
сроковете, в които могат да кандидатстват. 

Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 
Инвеститорите си имат договор за наем. Пак могат да кандидатстват, нищо няма да 

изтърват. 
Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Нека приемем предложението на г-н Карамехмедов. На последното заседание на 

Общинския съвет ние решихме да променим НТП на три обекта, а именно в село Помен, в 
село Кацелово и този в Острица. В момента ни се внася предложение за промяна на НТП 
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само на обекта в Острица. Тези имоти от времето са останали с названието „Рибарници”, а 
всъщност те не са водни обекти и в близост до тях няма естествени водоизточници. Нека 
ни се предложат и трита обекта за промяна на НТП, за да няма съмнения за някакъв 
дискриминационен елемент. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз подкрепям предложението на г-н Гецов. Тази докладна записка беше разгледана 

много обстойно на заседание на пета комисия и считам, че няма основание тя да отпада от 
дневния ни ред. Нямам нищо против на следващото заседание да се промени НТП и на 
другите два имота, но нека сега не спираме работата на хората. 

Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че на заседание на втора комисия докладната записка беше 

разгледана, така че е радно тя да остане в дневния ред. Няма никакъв проблем на 
следващото заседание да се промени НТП и на другите землища. 

 

Светлозар Донев – Председателстващ на Общинския съвет:  
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение от Общинския съветник г-н Айдън Карамехмедов. 

 

Който е съгласен с предложението от дневния ред на настоящото редовно 
заседание да отпадне за разглеждане Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
35/21.01.2015 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на 
село Острица, моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
С 6 (шест) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” 

предложението не се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) 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. № 10/12.01.2015 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2015 година. 

Докладва: Боян Симеонов – Член 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. № 11/12.01.2015 г., относно: 
Информация, относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите леца през 2014 г. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/12.01.2015 г., относно: 
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 



 

 3

Докладва: Микерям Адям – 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. № 13/12.01.2015 г., относно: 
Спортен календар на Община Две могили за 2015 година. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 14/12.01.2015 г., относно: 
План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017 г.) 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/13.01.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване 
на сертификат клас В. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 17/15.01.2015 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура 
/ПУП-ПРЗ и ПП/ на поземлени имоти № 000169, № 000170 и № 000136 с ЕКАТТЕ: 54362 
в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

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

9. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 25/15.01.2015 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2014г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член 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. № 26/15.01.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година (вкл.). 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 29/16.01.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Острица. 

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

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 19/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Симеонова Великова, живееща в град 
Две могили, на улица „Гълъбец” № 11. 

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

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 20/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Боянка Благоева Йорданова, живееща в 
град Две могили, на улица „Вихрен” № 4. 

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 21/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село 
Пепелина, на улица „Никола Вапцаров” № 23. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – 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. № 22/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 23/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 24/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, 
живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 33/19.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 
                             Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
Светлозар Донев – 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. 
 

Светлозар Донев – 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. № 10/12.01.2015 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2015 година. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, относно приемането на Програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година. В 
булшинството от изказванията на членовете на комисията бяха изразени мнения, че 
програмата е твърде оптимистична и нереалистична. Цифрите, които са записани са 
твърде завишени и неизпълними. Въпреки това комисията с 4 гласа За, 1 – Против и 2 – 
Въздържали се предлага програмата да бъде приета, защото по този начин ще се върже 
бюджета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Уважаеми колеги, нашата комисия също разгледа програмата на свое заседание. 

Бяха направени доста дебати, относно заложените суми, но така или иначе становището 
на комисията беше програмата да бъде приета. Искам, обаче да направя едно предложение 
за допълнение на програмата, а именно: в Раздел ІV т. 1, подт. 1.4. към текста да се 
добавят думите „... земи по чл. 19” за по-голяма яснота, защото земите от остатъчния фонд 
са доста. 

2. Татяна Василева – Общински съветник: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също много подробно разгледа на свое 

заседание Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2015 година. Ние поддържаме мнението на комегите от втора комисия, че програмата е 
твърде нереалистична, но въпреки това комисията излезе със становище тя да бъде приета. 
Аз искам да задам само един въпрос на Кмета на Общината. Г-н Кмете, как виждате 
приходите, които са заложени от продажбата на земя ще бъдат ли изпълнени? 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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При изготвянето на програмата ние сме се старали максимално да се доберем до 
реалните неща, които могат да се случат в Общината. Земите, които са пустеещи могат да 
бъдат продадени и да запълнят дупката. При мен са идвали арендатори, които са искали да 
наемат тези ниви, да се облагородят и да станат обработваеми земи. Това означава, че 
може да се създадат и нови работни места и да има ангажираност на населението. 

4. Невена Георгиева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам за имотите предвидени за продажба в т. 34 например имот в 

село Помен с площ от 10.851 дка е предвидено да се продаде за 600 лева, а имот в село 
Чилнов с площ от 15 дка е заложено да бъде продаден за 350 лева. Това техническа грешка 
ли е или какво? 

5. Йорданка Тодорова – Отдел „Общинска собственост” в Общината: 
Това е така, защото в момента точно тези имоти са храсти и без първична 

обработка и цените не могат да бъдат повече. Като цяло това са едни условни цени 
6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
С тази програма стана ясно, че Общината няма намерение за помисли за лозята и 

трайните насаждения, затова аз искам на да направя едно предложение, а именно: В 
програмата в Раздел ІV, т. 2 „Прогнозен списък на имоти предвидени за разпореждане 
през 2015 г.”, имотите от подт. 29 до подт. 46 включително, заедно с подт. 54 да отпаднат 
от този списък и да бъдат включени в Раздел ІV , т. 1, подт. 1.5. за отдаване под наем. 
Правя тази молба във връзка с предстоящото откриване на новия програмен период, ще 
има нови млади фермери, които ще имат желание да участват и да наемат тези имоти. 
Проблемът е, че вече има проявен интерес от недоброжелатели, които не са жители на 
нашата община, които с нищо не обещават, че ще има разкрити нови работни места за 
нашите граждани. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз не съм съгласен с изказването на г-жа Нечева. Пак казвам – земеделски стопани, 

на територията на Общината изразиха вече желание за закупуването на тези имоти. Тези 
хора искат да купят тези „лозя”, които вече не са лозя, но въпреки това искат да ги купят и 
да започнат да ги обработват. Разбирам изказването на г-жа Нечева в каква насока е, 
защото тук са имоти на територията на село Баниска, но на г-н Радев му беше 
предоставена възможността да закупи тези масиви, но той не предприе никакви действия. 
Ако оставим имотите за отдаване под наем, разберете няма да има кой да ги вземе, защото 
там ще се наложи да се вложат доста средства. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Христов, пета комисия разгледа много подробно Програмата и бъдете сигурен, 

че тези въпроси, които зададох сме се занимавали доста сериозно. 90 % от членовете на 
комисията са земеделски стопани. 

8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Христов, Вие казахте, че при изготвянето на Програмата Вие сте се стремили 

към реални цифри. 
Първият ми въпрос към Вас е следният: Наистина ли сте убеден, че това е напълно 

реализируема програма? 
Вторият ми въпрос е – има сключен договор за земите в село Кацелово или както 

ги наричаме училищните ниви. За 2014 година наемът от фирмата наемател на тези ниви 
не е платен, като при нас дойде информация, че има уговорка при получаване на 
субсидиите това ще бъде направено. Субсидиите дойдоха, въпросът ми е внесени ли са в 
Общината средствата от наема? 

9. Велико Великов – Общински съветник: 
В програмата има много частни имоти, които имат нотариални актове. Тези имоти 

трябва да бъдат изключени. 
10. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Предлагам да прекратим дебатите. Всички общински съветници знаят, че тази 

програма е отворена и може да бъде коригирана по всяко време. 
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11. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Г-жо Ефтимова, аз наистина смятам, че програмата е реалистична и изпълнима, 

дори има известни резерви. Фирма „Дунавленд Агро” наистина не са си платили наема 
към настоящия момент. Трябваше да изчакаме до понеделник тази седмица да платят, още 
не са платили, ще изчакаме днес до края на деня и ако не платят ще прекратим договора. 

 
Светлозар Донев – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения от Общинскияте 

съветници Мехмед Чолаков и Соня Неделчева – Нечева, които ще подложа на гласуване. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Мехмед Чолаков, а 
именно: в Раздел ІV т. 1, подт. 1.4. към текста да се добавят думите „... земи по чл. 19”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Неделчева – 
Нечева, а именно: в Раздел ІV, т. 2 „Прогнозен списък на имоти предвидени за 
разпореждане през 2015 г.”, имотите от подт. 29 до подт. 46 включително, заедно с подт. 
54 да отпаднат от този списък и да бъдат включени в Раздел ІV , т. 1, подт. 1.5. за отдаване 
под наем, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 10 от 12.01.2015 г. с 10 
(десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 791   

1. Приема Годишна програма за управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост за 2015 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2015 година 

 

Общинският съветник Радослав Косев Радев влезе в залата. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 11/12.01.2015 г., относно: 

Информация, относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите леца през 2014 г. 

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 представената информация, относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите леца 
през 2014 г. Информацията е много подробна и от нея става ясно, че администрацията в 
Две могили поддържа постоянен открит диалог с потребителите на административни 
услуги /граждани и бизнес/ и неправителствените организации, в който се вземат предвид 
становищата, относно нововъведенията и слабостите в организацията на работа на 
администрацията, както и предложенията за подобряването. Публичността и 
прозрачността в дейността на Общинска администрация – Две могили се постигат чрез: 
Публикуване на интернет страницата на Община Две могили на годишни доклади за 
дейността на администрацията; информация за комисии и съвети към общински съвет – 
Две могили; новини, обяви и актуална информация във връзка с дейността на 
администрацията /за конкурси, търгове, обществени поръчки, работни срещи, семинари, 
конференции и пр./; информация за структурните звена в администрацията с телефони за 
връзка; информация за предоставяните административни услуги; информация, съгласно 
изискванията на Наредбата за административно обслужване; декларации по Закон за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на Закона за 
защита на личните данни; стратегически и планови документи, отнасящи се до дейността 
на администрацията; други материали и информация регламентирани в нормативен акт; 
публикуване бюджета на общината и отчета за изпълнението му; информация за работата 
по предложенията и сигналите; публикации в медиите за дейността на администрацията; 
провеждане на кръгли маси, конференции, интервюта и др.; информационните и 
указателни табла в администрацията; провеждане на дни на отворени врати; носене на 
отличителен знак /бадж/ от служителите в администрацията; идентифициране на 
служителите чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори. 

Друг важен момент в информацията е въвеждането и ползването на електронна 
система за документооборот съдейства за по-добра организация на работата и за 
облекчаване на процесите по предоставяне на услуги. Използва се в пълна 
функционалност Архимед /софтуер за деловодство/, като периодично се осъществява 
превантивен контрол по движението на преписките с цел недопускане на забавяне. 
Системата работи по технологията „Клиент-сървър”, като осигурява на всички служители 
едновременен достъп до необходимата им информация посредством локалната мрежа 
Чрез деловодния софтуер Archimed eProcess се подобри възможността всеки ръководител 
да контролира и прави справки за всички преписки, по които работят или са работили 
неговите подчинени. По този начин се установяват приключените в срок и съответно 
просрочените преписки. Тази информация служи за контрол и предприемане на 
коригиращи действия при необходимост. Софтуерът позволява цялата документация да 
бъде сканирана и съответно е налична в електронен вариант. 

Изградена е електронна връзка чрез деловодната система със селата от общината с 
цел предоставяне на услуги от съхранявани в общината регистри по гражданско състояние 
по електронен път. По този начин се спестяват време и средства на гражданите. 

Поддържа се информационната система „Матеус” за събиране на местни данъци и 
такси. В кметствата и кметските наместничества работят касови салони, даващи 
възможност на гражданите и бизнеса от всяко населено място за заплащат данъчните си 
задължения и такси за административни услуги. 

Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) и административните звена 
за услуги разполагат с необходимата информационна и комуникационна техника за 
ефективно обслужване на потребителите. 



 

 9

За периода 1 януари 2014 г. – 31 декември 2014 г. от Центъра за услуги и 
информация на гражданите и административните звена за услуги са предоставени общо 8 
503 услуги на физически и юридически лица. 

Интернет порталът за е-услуги на общината предоставя възможност за 
проследяване изпълнението на подадено искане за извършване на административна 
услуга в „Деловодна справка”. Чрез сайта на общината гражданите и бизнеса имат достъп 
до информация, свързана с проекти и оперативни програми, информация и образци за 
всички видове административни услуги, актуална информация, свързана с новини, 
събития, обществени поръчки и обяви, както и длъжници към общината.  

Все по-често администрацията приема и изпраща документи, подписани с 
електронен подпис. За цялата Община са издадени 15 цифрови сертификата, пет в община 
Две могили и във всяко населено място по един сертификат. С електронен подпис се 
въвеждат и подписват всички актове по гражданско състояние /раждане, граждански брак 
и смърт/ за събития, регистрирани на територията на общината. Това улеснява 
административното обслужване, като позволява на гражданите да получат тази 
административна услуга от всяка една община на територията на страната, а не само от 
общината, съхраняваща хартиения носител на акта. До края на 2015 год. предстои 
подписването с електронен подпис на всички електронни лични регистрационни картони 
на населението на община Две могили, което ще подобри качеството и на останалите 
услуги, предоставяни от служителите. Свързването на кметствата в локална мрежа с 
програмите софтуери на ГРАО в общината и предоставянето им на достъп до НБД 
„Население” благоприятства осъществяването на още по-добро административно 
обслужване на гражданите и бизнеса, като им спестява време и средства.  

Трайно присъстват жалби и сигнали срещу актове за установяване на публични 
вземания. Продължават да постъпват жалби и сигнали, касаещи междусъседски 
отношения, навлизане в частна собственост и ползване на общински мери. В община Две 
могили за периода 2014 год. са постъпили жалби и за бездомни и скитащи кучета, но все 
пак наличието на такива следва да заостри вниманието ни, преди проблемът и в нашата 
община да е станал значим. Няма постъпили жалби за лошо административно обслужване 
на гражданите и бизнеса от страна на служители от общинската администрация, както и 
мълчаливи откази на подадени заявления и липса на отговори по писмени запитвания. 

За подобряване на комуникацията и осъществяване на обратна връзка за 
определяне удовлетвореността на клиентите от административни услуги в ЦУИГ е 
поставена книга за жалби, оплаквания и препоръки на гражданите. В нея могат да бъдат 
направени коментари и препоръки относно административното обслужване за 
повишаване качеството на административните услуги, от там и повишаване на 
удовлетвореността на клиентите от услугата. Периодично се извършва преглед на 
съдържанието на книгата от Секретаря на общината за новопостъпили сигнали, отзиви 
или протести и при необходимост се предприемат по-нататъшни действия. Събраната 
информация се обобщава и представя за преглед от ръководството.  

Становището на комисията е информацията да бъде приета, като дава положителна 
оценка за работата на администрацията по административното обслужване. 

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

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 11 от 12.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 792   

1. Приема предоставената Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 
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през 2014 г., като дава положителна оценка на работата на общинската администрацията 
по административното обслужване на физически и юридически лица за 2014 година. 

Приложение: Информация относно работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2014 година. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/12.01.2015 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба №13 за 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 
Община Две могили, област Русе. Според същата наредба съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 е 
сформирана експертно-консултативна комисия, която на 23.12.2014г. разгледа 
постъпилите след последната за 2014 г. областна цветна олимпиада искания за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 
След като комисията разгледа докладната записка излезе със становище тя да бъде приета. 

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

1, т. 6 във връзка чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 8, чл. 2, т. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3.1, 
и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 12 от 12.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 793   

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за 2014 година следните деца: 
1.1. Бедрие Неджметинова Мустафова: I – во място в областен кръг на цветна 

олимпиада – 50 % от минималната работна заплата – 170 лева. 
1.2. Христина Веселинова Димитрова: I – во място в областен кръг на цветна 

олимпиада – 50 % от минималната работна заплата – 170 лева. 
1.3. Силвен Исуфова Наимова: I – во място в областен кръг на цветна олимпиада – 

50 % от минималната работна заплата – 170 лева. 
1.4. Галена Светлозарова Йорданова: I – во място в областен кръг на цветна 

олимпиада – 50 % от минималната работна заплата – 170 лева. 
Обща сума за еднократни стипендии: 680.00 лева (шестстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки)  

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

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 13/12.01.2015 г., относно: 

Спортен календар на Община Две могили за 2015 година. 
По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член 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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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 предложеният ни спортен 
календар на Община Две могили за 2015 година. Тази година предложеният спортен 
календар е с по-малко мероприятия, но твърде разнообразни и интересни. Предвидени са 
спортни мероприятия, които ще се осъществят за първи път в общината. Включени са 
всички възрастови групи и достатъчен брой спортове. Освен това календарът е обезпечен 
с бюджет и за всяко мероприятие са уточнени сумите. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието. 

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

6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и 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. № 13 от 
12.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 794   

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

Приложение: Спортен календар за 2015 година на Община Две могили. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 14/12.01.2015 г., относно: План 

за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017 г.) 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите (2012-2020) и Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2012-
2020) е необходимо приемането на Общински план за действие на Община Две могили за 
подкрепа на интеграционните политики за периода 2015-2017 г. Планът беше разгледан на 
заседание на комисията, като излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Тъй като този план действа през 2013 година, искам да попитам Кмета на 

Общината в Приоритет Образование имаме „Насърчаване на ромските деца да продължат 
образованието си и след навършване на училищната възраст”. Въпросът ми г-н Христов е 
следния: За 2014 година имаме ли в Общината дете от ромски произход продължило 
образованието си след завършен гимназиален клас и ако има такива каква беше ролята на 
Общината за неговото продължаване?  

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз лично към момента нямам такава информация, но за м. февруари е предвидено 

да бъде внесен отчет за изпълнението на плана, където ще бъде записана тази 
информация. 

След приключване на разискванията 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 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 14 от 12.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 795   

1. Приема План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017 г.). 

Приложение: План за действие на Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
(2015-2017г.). 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/13.01.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване 
на сертификат клас В. 

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

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

В Държавен вестник брой 36 от 25.04.2014 г. бе обнародвано Постановление № 85 
от 17 април 2014 г. на Министерски съвет, с което е изменен и допълнен Правилника за 
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на 
Министерския съвет от 2007 г. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, 
последните трябва да съответстват на Конституцията и нормативните актове от по-висока 
степен. Това налага привеждане в съответствие разпоредбите на Наредба № 25 за 
насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и 
редът за издаване на сертификат клас В с Правилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на инвестициите.  
 Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта 
синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен. 

Становището на комисията е предложението да бъде прието. 
Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Светлозар Донев – Председателстващ на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме 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. 
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. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 3 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8 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. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 9 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 седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във 
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връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при 
спазване на изискванията на чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, 
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове и Докладна записка с вх. № 15 от 13.01.2015 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 796   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване 
на сертификат клас В, която влиза в сила от 01.02.2015 год. 

Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за 
насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две могили и условията и 
редът за издаване на сертификат клас В. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 17/15.01.2015 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура 
/ПУП-ПРЗ и ПП/ на поземлени имоти № 000169, № 000170 и № 000136 с ЕКАТТЕ: 54362 
в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе. 

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

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

Постъпило е искане от „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД за даване на 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура на поземлени имоти 
№ 000169, № 000170 и № 000136 в землището на село Острица. От представените задание 
за ПУП и скица-предложение е видно, че собственикът има инвестиционно намерение да 
включи имоти № 000169, № 000170 и № 000136 в строителните граници на село Острица, 
съгласно Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Трите 
имота да се урегулират, като имот № 000170 се раздели на три нови имота в които да се 
изградят производствени сгради, свързани с рибовъдство. В имот № 000169 се предвижда 
разполагане на жилищни сгради, както и обществено-обслужваща част - магазин и 
ресторант. След като комисията разгледа докладната записка излезе със становище тя да 
бъде приета. 

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

11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 17 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 797   

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура (ПУП-
ПРЗ и ПП) на поземлени имоти № 000169, № 000170 и № 000136 с ЕКАТТЕ: 54362 в 
землището на село Острица, община Две могили, област Русе.  
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2. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПРЗ и ПП. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 25/15.01.2015 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните - град Две могили за 2014 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – 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 отчета за дейността на 
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните в Община Две могили за 2014 г. От него става ясно, че комисия работи 
усилено по превенция на агресията сред децата и младежите през 2014 г. Сред основните 
дейности през изминалата година беше здравословният начин на живот, темите за 
тютюнопушене и наркотични вещестсва, отсъствията от учебните заведения и редовния 
образователно – възпитателен процес. В тази връзка бяха проведени редица мероприятия 
и срещи с основна цел да се привлече вниманието на подрастващите към полезни 
дейности, които са реализуеми както в процеса на образование, така и в свободното време. 

Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 
Разисквания по девета точка нямаше. 
По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 и ал.2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 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. № 25 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 798  

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2014 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2014 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 26/15.01.2015 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година (вкл.). 

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 представеният отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода от 01.07.2014 година до 
31.12.2014 година (вкл.). Отчетът е много подробен, представен е в табличен вид, което 
дава по-пълна яснота. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
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1. Невена Георгиева – Общински съветник: 
С наше Решение № 743 по Протокол № 45 отпуснахме помощ – 3 куб. дърва на 

Севим Ашим от село Бъзовец. В отчета пише, че решението е изпълнено, а г-н Ашим 
твърди, че дърва не са му карани. Защо решението не е изпълнено, а пише, че е изпълнено. 
Решението е от м. октомври миналата година. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Тази информация на мен ми е дадена от Нейхан Назиф – ст. експерт „Земеделие и 

гори” в Общината.  
3. Нейхан Назиф – ст. експерт „Земеделие и гори” в Общината: 
Да, в действителност това решение не е изпълнено. Още тогава бяхме 

преустановили сечта. Тогава говорихме с Кмета на село Бъзовец да му предостави 3 куб. 
дърва от кметството, които ние ще му възстановим. От там нататък не знам какво се е 
случило. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Христов, бяхме гласували с решение да бъдат отпуснати 1 000 лева за ремонт 

на покрива на здравната служба в село Баниска и също така да бъдат отпуснати 800 лева 
за ремонт на две улици в селото. Изпълнени ли са тези решения? 

5. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Когато ми кажете конкретно номерата на решенията ще мога да ви кажа дали са 

изпълнени или не. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 776 по Протокол № 48 от 17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. № 483 от 09.12.2014 
г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 799 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 
година (вкл.). 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година. 

  

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/16.01.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложението за допълнение на Наредба № 13 и го приема. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Стефка Райкова – Общински съветник: 
Когато разглеждахме предложението във втора комисия излязохме със становище 

да бъде включен и Директорът на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили в Комисията 
за защита на децата с изявени таланти на територията на Община Две могили.  

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Съгласен съм с предложението на комисията да бъде включен и Директорът на 
ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили. 

 

Светлозар Донев – Председателстващ на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме 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. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 2 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 и Докладна записка с вх. № 29 от 
16.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 800   

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две 
могили, област Русе, която влиза в сила от 01.02.2015 г. 

Приложение: Наредба за допълнение на Наредба 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/19.01.2015 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

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

конфликти на интереси и други дейности”: 
Постъпило е заявление от Мариела Христова Гецова с искане за учредяване на 

възмездно право на ползване върху поземлен имот с площ 634 кв.м. находящ се в село 
Пепелина за настаняване на постоянен пчелин, с период на ползване 10 (десет) години. 

Съгласно разпоредбите на Закона за пчеларството в нашите правомощия е да дадем 
съгласие за учредяване право на ползване върху упоменатият имот. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 
Нашата комисия също разгледа докладната записка и предлага срокът за 

учредяване на възмездно право на ползване върху имота да беда вместо 10 – 9 години. 
2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Когато разглеждахме докладната записка във втора комисия аз изразих своето 

мнение. Това не е единствен случай, вече няколко пъти даваме разрешение за устройване 
на постоянни пчелини в землището на село Пепелина. В докладната записка пише „... за 
настаняване на над 10 пчелни семейства...”. Ясно е, че пчелните семейства могат да бъдат 
и 50-60. Според мен това ще създаде множество пречки на постоянно живеещите хора в 
село Пепелина. Обръщам се към Кмета на Общината – г-н Кмете, вземете мерки и 
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ограничете тази практика. Искаме на превърнем Пепелина във вилна зона, а не спираме да 
даваме разрешение за устройване на пчелини. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на втора комисия, нека срокът за учредяване на 

правото на ползване да бъде 9 години. 
Г-н Симеонов, аз подкрепям Вашето предложение, но това е желанието на хората и 

аз съм длъжен да внеса докладна записка. От там нататък вече вие сте хората, които 
давате или не разрешение за учредяването на ползване върху имотите. В действителност 
вече има оплаквания, но ще се съобразим с вашето мнение и за в бъдеще ще ограничим 
хората. 

След приключване на разискванията по дванадесета 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. 34, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за 
пчеларството, 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. № 32 от 19.01.2015 г. със 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 801 

  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на 
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху поземлен 
имот № 19, масив 90 с площ 634 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к от ПЗР 
на ЗСПЗЗ, находящ се в „Тютюнка махала” с. Пепелина, община Две могили, област 
Русе,при граници и съседи: север – поземлен имот № 20, изток – път, запад поземлен имот 
№ 18,предмет на Акт за частна общинска собственост № 2074 от 30.10.2009 г. на Мариела 
Христова Гецова от град Две могили, ул.”Цар Симеон” № 18. 
 2. Определя цена за правото на ползване в размер на 222 (двеста двадесет и два) 
лева, или 22.20 (двадесет и два лева и двадесет стотинки) годишно, съгласно т. 4 от 
Приложение № 3 на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, приета с 
Решение № 617 по Протокол № 38/25.04.2014 г. на Общински съвет град Две могили. 

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

съвет. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 35/21.01.2015 г., относно: 

Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Острица. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател 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 във връзка с постъпило 
заявление от „Рибовъдство Острица” ООД, с което 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, желаят 
да закупят имот № 000096 с площ 98.866 дка с НТП „Рибарник” в землището на село 
Острига. В тази връзка е извършена проверка по КВС на село Острица и на място. През 
годините имотът е бил изоставен, вследсвие на което състоянието му се е влошавало 
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непрекъснато поради липса на поддържане - разрушени и затлачени съоръжения, 
компрометирани и обрушени диги, обрасли с бурени, храсти и дървета. Нивото на 
съществуващите някога диги е изравнено с това на целия имот. В по-голямата си част 
имотът се е ползвал като нива. Поради липса на естествен водоизточник и липса на водно 
огледало имотът не може да бъде с досегашния си статут като начин на трайно ползване. 
От това става ясно, че при изготвянето на картата на възстановената собственост на 
земеделска земя в землището на село Острица е допуснат пропуск по отношение начина 
на трайно ползване за имота. Подобен пропуск не е прецедент и не би следвало да служи 
като основание за спиране на Решения на Общински съвет. В тази връзка в Общинска 
служба “Земеделие” ще стартира процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба № 49 
за поддържане картата на възстановената собственост, за установена явна фактическа 
грешка при изработване на плана за земеразделяне за промяна начина на трайно ползване 
и допълнане на кадастъра в исканата част. Становището на комисията е предложението да 
бъде прието. 

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. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба № 49 за поддържане картата 
на възстановената 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 и Докладна записка с вх. № 35 от 21.01.2015 г. с 14 
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 802 

 

1. Дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване на имот № 
000096 (деветдесет и шест) с площ 98.866 дка (деветдесет и осем декара, осемстотин 
шестдесет и шест квадратни метра) 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. от 
„Рибарник” на „Земеделска територия с начин на трайно ползване „Друг животновъден 
комплекс”. 

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 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 19/15.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Симеонова Великова, живееща в град 
Две могили, на улица „Гълъбец” № 11. 

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

дейности”: 
Постъпила е молбата на Ана Симеонова Великова. В нея тя твърди, че страда от 

хипертонична болест на сърцето. През м. ноември 2014 година е постъпила за лечение в 
МБАЛ град Бяла за пет дни, след което е изписана за домашно лечение. Нуждае се от 
средства, за да си закупува необходимите лекарства. Моли ни за помощ. След като 
разгледахме молбата на г-жа Великова, комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности” излезе със становище тя да не бъде уважена. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
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По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 19 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 803 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Ана Симеонова Велкова, живееща в град Две 
могили, на ул. „Гълъбец” № 11 еднократна финансова помощ. 

  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 20/15.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Боянка Благоева Йорданова, живееща в 
град Две могили, на улица „Вихрен” № 4. 

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

дейности”: 
В Общинският съвет е постъпила молбата на Боянка Благоева Йорданова. В нея тя 

твърди, че е претърпяла мозъчен инсулт, нуждае се от средства, за да се лекува. Моли ни 
за помощ. Становището на комисията е и тази молба да бъде уважавана. Основанията са 
същите, както при първата разгледана молба. 

Искам да споделя с вас коментарите, които бяха направени в нашата комисия. За 
съжаление една хубава Наредба 10 за подпомагане както на младите хора, така и на 
внезапно изпадналите хора в беда, с тези молби, които са разгледани в последните месеци 
обезличават наредбата. Трябва да потърсим варианти за отмяна или някакво изменение на 
наредбата, за да не се допускат такива молби. За лекарства и други подобни на хора с 
ниски доходи има служба за социално подпомагане и те трябва да се занимават с тях, а не 
ние. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 20 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесета) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 804 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Боянка Благоева Йорданова, живееща в град Две 
могили, на ул. „Вихрен” № 4 еднократна финансова помощ. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 21/15.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село 
Пепелина, на улица „Никола Вапцаров” № 23. 
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По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
В Общинският съвет е постъпила молбата на Райко Маринов Йорданов. В нея той 

твърди, че през м. юни-юли от големите дъждове къщата му се е наводнила и половината 
от къщата се е разрушила. Писал е жалба до Кмета на Общината, в резултат на което на 
мястото е отишла комисия от гражданска защита, която е направила оглед на място. В 
момента Райко живее в една стая, която може да се събори, няма ток, нито вода. Молбата 
му към нас е не да му отпуснем финансова помощ, а ако има някакъв начин да му 
предоставим фургон, в който да може да се приюти за зимния период. Пенсионер е с 
нисък размер на пенсия и няма нито физическата, нито друга възможност да се справи сам 
с положението, в което е изпаднал. Становището на комисията е молбата на г-н Йорданов 
да не бъде уважена. Молбата ни към кмета на Общината е ако има становище от 
комисията, която е ходила на място, то да бъде предоставено на Общинския съвет, за да 
може за следващото заседание на Общинския съвет да вземем някакво решение. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
В действителност комисия от общината ходи на място да направи проверка, видяха 

състоянието на къщата. Наистина едната стена е паднала, човекът живее в коридора 
заедно с животните си. Към момента не разполагаме с фургон, затова ще търсим други 
варианти да му помогнем. Сега можем да му отпуснем помощ да се закупи тухли и други 
строителни материали и с наша помощ да се направи ремонт на къщата. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Като бивш кметски наместник на село Пепелина знам състоянието на къщата, в 

която живее този човек. Наистина той не е от хората, които искат постоянно финансови 
средства, винаги се е справял сам, затова нека намерим някакъв начин да му помогнем. 

3. Йордан Борисов – Обществен последник на Община Две могили: 
Може да се направи молба до Комисията по бедствия и аварии за предоставяне на 

такъв фургон за живеене. 
4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз искам само да кажа, че ние не му отхвърляме молбата. Съгласни сме да 

помогнем на човека, но средствата, които ще отпуснем няма да могат да му свършат 
работа. Затова е по-добре по-подробно да проучим въпроса. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 21 от 
15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 805 

  

1. Отказва да бъде отпусната на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село 
Пепелина, на улица „Никола Вапцаров” № 23 еднократна финансова помощ. 

2. Задължава Кмета на Общината да внесе в Общинския съвет предложение за 
подпомагане на лицето Райко Меринов Йорданов.  

  

Седемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 22/15.01.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

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

постъпилата молба на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили. В нея той 
твърди, че е безработен и сам отглежда двамата си внука, които са на 6 и 11 години. 
Получава пенсия в размер на 115 лева, а родителите на децата са извън страната. Нуждае 
се от средства, за да заплати таксата в ЦДГ и разходите за училище. Моли ни за помощ. 
Становището на комисията е молбата на г-н Ибриямов да не бъде уважена. 

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 
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. № 22 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 806  

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 23/15.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в 

град Две могили, в която той твърди, че е безработен, няма никакви доходи. Тока и водата 
му са спрени, майка му – Елена Йорданова Атанасова е починала на 05.12.2014 г. За 
погребението на майка си е взел пари назаем, които трябва да върне. Иска да се 
пенсионира, но няма никакви средства, с които да отиде до град Русе и да си подаде 
документите. Моли ни за помощ. След като комисията разгледа молбата на г-н Атанасов 
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 

Атанасов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 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. 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. № 23 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 807  

1. Отпуска на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 еднократна финансова помощ в размер на 100 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”. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 24/15.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, 
живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Димитринка Василева Йорданова, 

живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. В нея тя твърди, че е инвалид с 80 % 
намалена работоспособност, тъй като страда от заболяване на очите. Живее сама и се 
издържа единствено от инвалидната си пенсия, която е в размер на 120 лева. Няма 
никакви странични доходи, затова ни моли да и отпуснем еднократна финансова помощ. 
Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

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. № 24 от 15.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 808  

1. Отказва да бъде отпусната на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Мизия” № 8 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 33/19.01.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30. 

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

социални дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Димитър Данаилов Асенов, в която той 

твърди, че е безработен от дълги години, тъй като страда от паркинсон. Семеен е като 
съпругата му – Милка Милкова Асенова също е безработна. Има нужда от лечение, като 
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лекарствата, които трябва да си набавя ежемесечно струват около 40-50 лева. Нямат 
никакви странични доходи, моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата на г-
н Асенов да бъде уважена. 

2. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

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

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Влизаме в противоречие с нашата наредба. На едни отпускаме, за други проявяваме 

човечност. Крайно време е да се направи изменение на наредбата, където точно и ясно 
бъдат определени хората, които могат да кандидатстват за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

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. № 33 от 
19.01.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 809  

1. Отпуска на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип 
Тотю” № 30 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. 

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

 

21. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Светлозар Донев – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   
Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет няма 

постъпили писмени питания.  
Ще си позволя да ви зачета една докладна записка от мен като Директор на ПГСС 

град Две могили, тъй като към нас беше отправен упрек от Кмета на Общината, че не сме 
си представили отчетите за изразходване на средствата спестени от ТБО. 

 

Светлозар Донев чете Докладната записка. 
 

1. Татяна Василева – Общински съветник: 
Г-н Председателстващ, предлагам следващото заседание на Общинския съвет да се 

подготви и да се води от Общинския съветник г-н Байчо Георгиев. Тъй като предстои да 
приемем Бюджета на Общината за 2015 година, материята не е много лека и считам, че 
той е съветник с достатъчно опит, бил е Председател на Общинския съвет в предходния 
мандат. Моля колегите да ме подкрепят. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Донев, аз искам да направя предложение във връзка с организирането и 

воденето на следващото заседание на Общинския съвет, нищо лично г-н Георгиев, но 
считам, че Комисията по „Бюджет и финанси”, която се занемава точно с тази дейност 
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някак си иска да мине повърхностно при приемането на бюджета на Общината за 2015 
година. Точно тук е мястото тази комисия да си поеме ангажиментите. 

3. Татяна Василева – Общински съветник: 
Уважаема г-жо Ефтимова, нищо лично към Вас, но аз считам, че всеки председател 

на дадена комисия ще изрази съответното становище на комисията, всеки общински 
съветник ще има възможност да се изкаже по материята, относно бюджета, затова смятам, 
че е неоснователно Вашето предложение. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Тъй като се чува, че следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 

17.02.2015 година, а по график сме приели то да бъде на 20.02.2015 година, искам да 
предложа на общинските съветници ако е необходимо с наше решение да изменим 
решението с приетия график. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз искам да направя също едно предложение – в Дневния ред за всяко следващо 

заседание да бъде посочена като последна точка „Избор на Председателстващ за 
следващото заседание на Общинския съвет”. 

Относно Председателстващия на следващото заседание на Общинския съвет аз 
нямам нищо против г-н Георгиев да бъде, въпреки че съжалявам, че г-жа Татяна Василева 
като Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”, като специалист икономист, на 
който точно това му е пряката работа като заемащ длъжността Председател на бюджетна 
комисия, смятам че ненужно бяга от отговорност, но в крайна сметка всеки сам си решава 
как да действа. 

6. Татяна Василева – Общински съветник: 
Г-н Симеонов, ще Ви помоля тона Ви да бъде по-снизходителен. Нека не навлизаме 

в полемики, с които ще натоварим излишно обществеността. Аз не бягам от отговорност, 
тъй като много добре знаете, че приехме решение всички председатели на комисии да 
водят всяко следващо заседание. Когато беше ред на Татяна Василева като председател на 
бюджетната комисия, аз си изпълних моето задължение. Благодаря за оценката, която ми 
направихте, че съм добър финансист – учила съм, хора са ме оценявали. Пак казвал, нищо 
лично, но Ви моля поведението Ви да бъде по-добро. 

7. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Г-жо Василева, аз не мисля, че съм Ви обидил с нещо. 
8. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Аз искам да ви информирам по два въпроса, а именно: 
Първият е международен – тази година ЮНЕСКО е обявила „Година на 

талантливите деца и деца с повишено интелектуално ниво”. В тази връзка европейският 
Омбудсман е дала оказания на всички Омбудсмани на територията на ЕС да се издирят 
тези деца в училищата, да се заведат в списък и да се обърне специално внимание към 
тяхното развитие. 

На следващо място искам да кажа, че към мен има направени устни запитвания, 
относно състоянието на тоалетните в СОУ Две могили. Аз лично не съм ходил, не знам в 
какво състояние са, но има родители, които се оплакват. 

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Много добре знаете, че ние многократно сме насочвали вниманието на 

Общинското ръководство към проблема за тоалетните в училището. Нека с приемането на 
бюджета да обърнем по-голямо внимание на този проблем. 

10. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз предлагам в решението като точка да запишем „.... да организира и насрочи на 

дата 17.02.2015 г. от 9 часа редовното заседание на Общинския съвет предвидено за м. 
февруари”. 

На следващо място искам да кажа, че ако направим заседанието на 17.02.2015 г. ще 
нарушим малко правилника, защото няма да можем да спазим точно сроковете за 
докладните записки. 
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Освен това, ако бъда избран за Председателстващ ще помоля всяка една комисия, 
която разглежда бюджета ако има промени по него, нека тези промени бъдат представени 
в писмен вид. По този начин счетам, че по-лесно ще се работи. 

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

1. Упълномощава Общинския съветник Светлозар Милчев Донев да подпише 
Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Байчо Петров Георгиев за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за 17.02.2015 година (вторник) провеждането на 

следващото редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, 
свързани с дейността ни. 

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

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 
съвет”. 

 

Светлозар Донев – 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 Светлозар Милчев Донев да подпише Протокол № 49/30.01.2015 г. 
на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Байчо Петров Георгиев за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за 17.02.2015 година (вторник) провеждането на 

следващото редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, 
свързани с дейността ни. 

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

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 
съвет”, 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. 
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 във връзка с чл. 32, 
ал. 2 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 със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 810 

 

1. Упълномощава Общинския съветник Светлозар Милчев Донев да подпише 
Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Байчо Петров Георгиев за следното: 
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2.1. Да подготви и насрочи за 17.02.2015 година (вторник) провеждането на 
следващото редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, 
свързани с дейността ни. 

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

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 
съвет”. 

 

Светлозар Донев – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и деветото (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 03.02.2015 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:  
 
 
 

     _______________________(Светлозар Милчев Донев) 


