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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 

№ 56 
 

Днес, 21 август 2015 година, в 14.00 часа, в сградата на хотел „Елит”, град Балчик, 
в конферентната зала, започна петдесет и шестото редовно заседание на VІ– тия 
Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския 

съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 13 (тринадесет) общински съветника. 
 Отсъстват:  

1. Боян Симеонов Иванов. 
2. Светлозар Милчев Донев. 
3. Христина Димитрова Ефтимова. 
4. Теодор Атанасов Андреев. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 

могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, кметове на кметства от 
Община Две могили. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
 

Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжен да обявя, че в 
деловодството на Общинския съвет има постъпило питане от Общинския съветник Байчо 
Георгиев. 

 

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? 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Господин Председателстващ, след насрочване на настоящото заседание на 
Общинския съвет в деловодството му има постъпили две докладни записки, а именно: 

1. Докладна записка с вх. № 293/18.08.2015 г. от Айдън Карамехмедов, относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в град Две 
могили. 

2. Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. от Байчо Петров Георгиев, относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново. 
 Докладните записки са разгледани на заседания на съответните комисии, които 
имат становища по тях, поради което предлагам да бъдат включени за разглеждане в 
дневния ни ред. 

 

2. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 

Господин Председателстващ, аз искам да оттегля от дневния ред Докладна записка 
с вх. № 280/12.08.2015 г., относно: Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ „Народно читалище”, находящ се в с. 
Баниска за частна общинска собственост по реда на чл.6, ал.1 от Закона за общинска 
собственост и участие на читалище „Н.Й.Вапцаров -1914” с.Баниска по мярка 
„Обновяване и развитие на населените места” по програма развитие на селските райони 
последваш 2014 – 2020 год., тъй като искаме да изчакаме да излезе новия програмен 
период за кандидатстване по проекти. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Аз предлагам Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. от Байчо Петров 
Георгиев, относно: Определяне на представител в Общото събрание на МИГ „Лидер” Две 
могили – Иваново да не се разглежда на настоящото редовно заседание, тъй като не е 
входирана в необходимия срок. 

 

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

предложения. 
 

Който е съгласен с предложението от дневния ред на настоящото редовно 
заседание да отпадне за разглеждане Докладна записка с вх. № 280/12.08.2015 г., относно: 
Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, 
представляващ „Народно читалище”, находящ се в с. Баниска за частна общинска 
собственост по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинска собственост и участие на 
читалище „Н.Й.Вапцаров -1914” с. Баниска по мярка „Обновяване и развитие на 
населените места” по програма развитие на селските райони последваш 2014 – 2020 год., 
моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението под т. 7 от дневния ни ред да бъде разгледана 
Докладна записка с вх. № 293/18.08.2015 г. от Айдън Карамехмедов, относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в град Две могили, моля 
да гласува с вдигане на ръка.  

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

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението под т. 14 от дневния ни ред да бъде разгледана 
Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. от Байчо Петров Георгиев, относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново, 
моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

се” предложението 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 13 (тринадесет) 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 Стефка Райкова с вх. № 267/10.08.2015 г., относно: 

Проверка социалното осигуряване на общинските съветници за мандат 2011-2015 година. 
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Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 268/10.08.2015 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
Обществения посредник, действащ на територията на 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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 272/10.08.2015 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2015 г. 
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/11.08.2015 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2015/2016 година на територията на Община Две могили. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
 6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 276/12.08.2015 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по проект в партньорство с Фондация 
„Разпространение на знание и социални дейности – Авицена” със седалище и адрес на 
управление: гр. Смолян, бул. „България” № 31, офис № 2, с ЕИК 176026792, 
представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител по процедура  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към 
Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 

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

7. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 293/18.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в град Две 
могили. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 269/10.08.2015 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”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 270/10.08.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Светослава Пламенова Петрова. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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10. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 271/10.08.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, 
живееща в град Две могили за раждане на близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих 
Салим Алим. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 277/12.08.2015 г., 

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

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 278/12.08.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова, 
живееща в село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 282/13.08.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, 
живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 

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

         Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. от Байчо Петров Георгиев, 

относно: Определяне на представител в Общото събрание на МИГ „Лидер” Две могили – 
Иваново. 

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

15. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

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

Първа точка от дневния ред:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, 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,   
Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. Радослав Радев – 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. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник от Групата на ПП „ГЕРБ”: 
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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. 

6. Стоян Гецов – Общински съветник от Групата на ПП „АБВ”: 

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

 

Стефка Райкова – 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 Стефка Райкова с вх. № 267/10.08.2015 г., относно: 

Проверка социалното осигуряване на общинските съветници за мандат 2011-2015 година. 
По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, която касае проверка социалното 
осигуряване на общинските съветници за мандат 2011-2015 година. 

Докладната записка е във връзка с подадени документи за изменение на 
получаваната пенсия от г-жа Стефка Райкова за „Осигурителен стаж и възраст”. Оказва се 
обаче, че има допуснати грешки при осигуряването и. На общинското ръководство е 
дадено предписание, което трябва да изпълнят. 

По тази причина ни се предлага да бъде избрана временна комисия, която да 
извърши подробна проверка на социалното осигуряване на общинските съветници за 
мандат 2011 – 2015 година. В нея освен представители на общинска администрация да 
влязат и общинските съветници: Христина Ефтимова, като бивш председател на 
Общинския съвет и Татяна Василева, като председател на ПК „Бюджет и финанси”. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Проверката бе извършена сас заповед от НОИ и беше конкретно за Общинския 
съветник Стефка Райкова. Г-жа Сашка Ангелова беше проверяваща, която е установиле 
какво трябва да се направи и ни е изпратила задължителни предписания, които ние трябва 
да изпълним. Съгласен съм да бъде избрана комисия, която да извърши проверката и за 
останалите общински съветници, за да могат грешките да се отстранят навреме. Аз ще 
издам заповед за членове от администрацията, които да вземат участие в комисията. 

2. Стефка Райкова – Общински съветник:  
Никъде в предписанията не се споменава моето име да изпълня предписанията, 

защо Общината иска от мен тези средства? Аз ще ви зачета какви са задължителните 
предписания. 

 

Г-жа Стефка Райкова чете задължителните предписания. 
 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:  
Г-жо Райкова, проблемът в момента не е лично Ваш, именно за това назначаваме 

комисия, защото това касае всички общински съветници. Този проблем е не само в нашата 
Община, а в почти всички общински съвети в областта. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник:  
Аз продлегам в проекта за решение да включим да бъде извършена проверка и на 

здравните ни осигуровки. 
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След приключване на разискванията по втора 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, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 276 от 10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 935 
  

1. Избира Временна комисия в състав от пет члена, която да извърши проверка 
редовността на социалното и здравното осигуряване на общинските съветници за мандат 
2011 – 2015 година. 

2. Определя за свои представители в комисията, както следва: 
2.1. Христина Димитрова Ефтимова; 
2.2. Татяна Димитрова Василева. 
3. Останалите трима члена от общинската администрация, да бъдат определени от 

Кмета на общината, с негова заповед. 
4. Комисията в срок 11.09.2015 г. да извърши възложената и проверка и представи 

доклад за редовността на социалното и здравното осигуряване на общинските съветници 
за мандат 2011 – 2015 година. При констатиране на допуснати грешки – да предложи 
конкретни решения за отстраняването им. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 268/10.08.2015 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
Обществения посредник, действащ на територията на 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 докладната записка, относно приемане на правилник за 
изменение на нашия правилник 5 за Общиствения посредник. От 2008 година на 
територията на нашата Община действа обществен посредник, чиято дейност е 
регламентирана в правилник 5. С годините, той доказа своята роля в обществения ни 
живот. В правилника ни обаче е заложен текст, който ограничаваше последователността 
на мандатите му. При условие, че няма подобно ограничение при избора на общински 
съветници и кметове е редно този текст от правилника ни да отпадне. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Правилникът ще бъде гласуван 

параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
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Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
По трета 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 и чл. 99  от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 

Докладна записка с вх. № 268 от 10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 936 
  

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и 
дейността на Обществения последник, действащ на територията на Община Две могили, 
област Русе, който влиза в сила от 01.09.2015 г. 

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и 
дейността на Обществения последник, действащ на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 272/10.08.2015 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2015 г. 
По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка която е във връзка с постъпило предложение за корекция на бюджета на 
дейност „Общински съвети”, в следствие на реализираните икономии от параграф 01-01 
„Заплати” в размер на 12 000 лева. От освободените средства 11 000 лева ще се насочат в 
параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” за допълване разходите на Общински съвет за 
обслужване и абонамент на копирната машина, за разплащане с телевизия „КИС 13” и за 
настоящата изнесена сесия. Отпускат се и по 500 лева за дофинансиране на читалищата в 
селата Бъзовец и Баниска, тъй като те не разполагат със собствени приходи от земеделски 
земи, наеми и други. Разходът ще бъде отразен в дофинансирана дейност „Читалища”, 
параграф 45-00. Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 По четвърта 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. 

№ 272 от 10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 937 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.08.2015 г. в разходната част по 
дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия.  
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/11.08.2015 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2015/2016 година на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната записка. От 
представените информации на директорите на училищата и ЦДГ става ясно за броя на 
учениците и децата. На базата на тези бройки се формират паралелките в училище и 
групите в ЦДГ.  От обобщените искания на директорите комисията взе следните решения:  

1. Определя следната численост на персонала в педагогическите заведения на 
община Две могили:  

ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили 

- щатен педагогически персонал   - 13,5 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 13    бр. 
- извънщатен персонал – работник в кухня           -   0,5 бр. 
Във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово   -            3,5 бр. 
- щатен педагогически персонал -           2    бр. 
- щатен непедагогически персонал -    1,5 бр. 
ОБЩО:  30,5 бр., в т.ч. 15,5 бр. педагогически , 14,5 бр. непедагогически персонал 

и извънщатен персонал -0,5 бр. 
ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 

В ЦДГ” с. Баниска 
- щатен педагогически персонал   - 5 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 6  бр. 
във филиал „Снежанка” с.Батишница: 
- щатен педагогически персонал   - 1 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 2 бр. 
във филиал „Детелина” с.Бъзовец: 
- щатен педагогически персонал   - 2 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 2 бр. 
ОБЩО: 18 бр., в т.ч. 8 бр. педагогически и 10 бр. непедагогически персонал.  

 ОДК „Д-р Д.Пангелов” 

 1,0 щатна бройка – директор 
 5,0 щатни бройки за ръководители – хореограф - 1, музикални ръководители - 2, 
треньор по тенис на маса, ръководител спортни танци, ръководител кръжок по английски 
език в начален и горен курс 
 0,5 условна щатна бройка 

ОБЩО: 7,5 бр., в т.ч. 6,5 бр.ръководители и 1 директор 
2. Определя формирането и функционирането на следните групи в ЦДГ на 

територията на община Две могили 
 - В ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили да се формират 3 подготвителни 
групи за 5 и 6 годишни деца.Останалите 5 и 6 годишни деца да бъдат разпределени в 2 
детски/смесени/ групи.       

- във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово – 1 сборна група от 21 деца. 
- във филиал „Снежанка” с.Батишница – 1 сборна група с 9 деца под норматива за 

максимален брой. 
-  във филиал „Детелина” с.Бъзовец – 1 сборна група от 24 деца или с 2 над 

норматива за максимален брой. 
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-   в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска – 1 подготвителна група за 5 и 6 годишни – 20 
деца и 1 детска /смесена/ група за 3 и 4 годишни деца -22. 

3. Общински съвет дава съгласие за функционирането на паралелки с брой ученици 
под установения минимум в ОУ „Хр.Ботев” с. Баниска както следва: 

- I клас -  маломерна - 12 ученици 
- II клас – маломерна -13 ученици 
- III клас – маломерна – 11 ученици 
-IV клас – маломерна -  10 ученици 
-V клас  редовна – 20 ученици 
VI VIII клас /слята/ – 15 ученици  /7 + 8/ 
-VII клас – маломерна – 10 ученици 
- VIII клас – маломерна – 10 ученици 
4. Общински съвет дава съгласие за функционирането на 10 клас в СОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили с брой ученици под установения минимум, а 
именно10 ученици. 

Становището на комисията е да приемем така предложеният ни проект на решение. 
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 организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 2, чл. 2а и чл. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 3 от 

Наредба № 7 от 20.12.200 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, чл. 12 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на 

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в 

системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и 

науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. и Докладна записка с вх. № 274 от 11.08.2015 

г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 938 
  

І. Определя следната численост на персонала: 
 1.  ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили 

- в ЦДГ – град Две могили: 

- щатен педагогически персонал     -  13,5 бр. 
- щатен непедагогически персонал    -  13.0 бр. 
- извънщатен персонал - работник, кухня -     0,5 бр. 
- във филиал „Олга Жекова”, село Кацелово: 

- щатен педагогически персонал     -  2.0 бр. 
- щатен непедагогически персонал    -  1,5 бр. 
Общо: 30,5 бр., в т.ч. 15,5 бр. педагогически и 14,5 непедагогически персонал и 

извънщатен персонал - 0,5 бр. 

2. ЦДГ  „Първи юни”, село Баниска 
- в ЦДГ – село Баниска: 

- щатен педагогически персонал      - 5.0 бр. 
- щатен непедагогически персонал     - 6.0 бр. 
- във филиал „Снежанка”, село Батишница: 

- щатен педагогически персонал      - 1.0 бр. 
- щатен непедагогически персонал     - 2.0 бр. 
- във филиал „Детелина”, село Бъзовец: 

- щатен педагогически персонал      - 2 бр. 
- щатен непедагогически персонал     - 2 бр. 
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Общо: 18 бр., в т.ч. 8 бр. педагогически и 10 непедагогически. 

3. ОДК „Д-р Пангелов” град Две могили 
- 1,0 щатна бройка – директор; 
- 6.5 щатни бройки за щатни ръководители  
Общо: 7,5 бр., в т.ч. 6,5 бр. ръководители и 1 директор. 

ІІ. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 
Целодневните детски градини на територията на община Две могили:  

1. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили да се формират 3 
подготвителни групи за 5 и 6 годишни деца. Останалите 5 и 6 годишни деца да бъдат 
разпределени в 1 детска (смесена) група. 

2. Функциониране на сборна група от 14 деца в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” -  
град Две могили.  

3. Функциониране на сборна група с 9 деца във филиал „Снежанка“, село 
Батишница под норматива за минимален брой  

4. Функциониране на сборна група с 24 деца във филиал „Детелина“, село Бъзовец - 
над норматива за максимален брой  

 5. В ЦДГ „Първи юни”, село Баниска да се формират 1 подготвителна група за 5 и 
6 годишни деца и една група за 3 и 4 годишни деца. 

ІІІ. Общински съвет дава съгласие за функциониране на паралелки с брой ученици 
под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” село Баниска, както следва: 

ІV. Общински съвет дава съгласие за функциониране на природоматематическа 
паралелкиа (10 клас) с брой ученици под установения минимум в СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили както следва:  

 

№ Паралелка Реален брой 

1. 10 клас 10 ученика 
 

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

 

Шеста точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 276/12.08.2015 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по проект в партньорство с Фондация 
„Разпространение на знание и социални дейности – Авицена” със седалище и адрес на 
управление: гр. Смолян, бул. „България” № 31, офис № 2, с ЕИК 176026792, 
представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител по процедура  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към 
Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 

По нея докладва:  

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 докладната записка, относно кандидатстване на Община Две 
могили по проект в партньорство с Фондация „Разпространение на знание и социални 

№ Паралелка Реален брой 

1. І клас (маломерна) 12 ученика 
2. ІІ клас (маломерна) 13 ученика 
3. ІІI (маломерна) 11 ученика 
4. IV клас 10 ученика 
5. V клас 20 ученика 
6. VІ/VIII клас (слята) 15 ученика (7 + 8) 
7. VІІ (маломерна) 10 ученика 
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дейности – Авицена” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
1.002 «АКТИВНИ» към Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -
2020 г. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да задам няколко въпроса на кмета на общината: 
Г-н Христов, на предходното заседание на общинския съвет се говореше, че 

проектът е във връзка с обучения и преквалификация на млади хора, а сега говорим за 
кариерно развитие. Какво ще включва партньорството с въпросната фондация? Обърнахте 
ли се към други фондации, които се занимават с кариерното развитие на държавата? 

2. Николай Христов – Кмет на Общината:  

С това решение ще дадем възможност на Общината да партнира с въпросната 
фондация за написване на проекта. Всичко е строго определено от програмата, така че 
няма за какво да се притеснявате. Фирмата си е представила справка какво може да 
предложи.  

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 и 

чл. 59 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. № 276 от 12.08.2015 г. с 9 (девет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 939 
  

1. Подкрепя предложението на кмета на Община Две могили за кандидатстване по 
проект в партньорство с Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – 
Авицена” със седалище и адрес на управление: град Смолян, булевард „България” № 31, 
офис № 2, с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – 
Управител по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 
2020 г. 

2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи 
по изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г., по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ». 

3. Упълномощава кмета на общината да подпише споразумение за общинско 
сътрудничество с партньора Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – 
Авицена” със седалище и адрес на управление: град Смолян, булевард „България” № 31, 
офис № 2, с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – 
Управител с оглед кандидатстването по проекта в качеството си на кандидат. 

4. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Седма точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 293/18.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в град Две 
могили. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молба от Петър Колев Петров, който е 
Председател на Общинска организация на офицерите и сержантите от запаса. В нея той 
твърди, че предстои провеждането на патриотично мероприятие съвместно с Общинската 
организация на офицерите от запаса и резерва от Община Две могили и Община Борово, 
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във връзка с 138 години от Освобождението на Борово, Батишница, Баниска и Помен от 
турско владичество. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

Петров и излезе със становище да бъде отпусната еднократна ифнансова помощ на 
организацията в размер на 200 лева. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с 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. № 293 от 18.08.2015 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 

(нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” (Байчо Петров Георгиев), 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 940 
  

1. Отпуска на Петър Колев Петров – Председател на Общинска организация на 
офицерите и сержантите от запаса, живеещ в град Две могили еднократна финансова 
помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 269/10.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 24. 

По нея докладва:  

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

Постъпила е молба от 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 3 години. Живее на квартира и няма никакви доходи. Моли 
ни да му отпуснем еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства и за 
извършване на необходимите прегледи. Комисията разгледа молбата на свое заседание и 
излезе със становище тя да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
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при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

с вх. № 269 от 10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 941 
  

1. Отпуска на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” 
№ 24 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 270/10.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Светослава Пламенова Петрова. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Петрова за 
раждане на второ дете. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Петрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 

1 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. № 270 от 10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 942 
  

1. Отпуска на Йорданка Светославова Петрова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Оборище” № 14 еднократна финансова помощ 
в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Светослава Пламенова 
Петрова, роден на 18.07.2015 г. 

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

 

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 271/10.08.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, живееща в 
град Две могили за раждане на близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова Салимова 
за раждане на близнаци. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

г-жа Салимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 600 лева за раждане на близнаци дете. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.4, 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. № 271 от 

10.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 943 
  

1. Отпуска на Айше Идиризова Салимова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Видин” № 15 еднократна финансова помощ в размер на 
600 (шестстотин) лева, за раждане на близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим 
Алим, родени на 19.07.2015 г. 

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

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 277/12.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов. В нея 
той твърди, че на 30.06.2015 г. е бил опериран в УМБАЛ „Св. Екатерина” град София, 
където му е бил поставен байпас. В момента здравословното му състояние е много тежко, 
тъй като освен това страда и от задух, диабет, подагра и високо кръвно. За всички тези 
болести трябва да взема определени лекарства. Живее в едно домакинство със съпругата 
си, сина си, снаха си и две внучета. Всички са безработни и нямат никакви странични 
доходи, поради което е невъзможно да отделя средства за закупуване на необходимите за 
лечението му лекарства. Нуждае се от средства, за да си закупи необходимите лекарства 
за провеждане на лечението. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 
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2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

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

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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. № 277 от 12.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 944 
  

1. Отпуска на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил 
Друмев” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 278/12.08.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село 
Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова. В 
нея тя твърди, че е безработна от дълги години. Регистрирана е в Бюрото по труда в град 
Две могили, но не получава никакво обезщетение. Не е семейна, живее сама заедно със 
сестра си. През м. юни и се налага да постъпи в болница, тъй като получава увреждане на 
междупрешлените дискове в поясните и други отдели на гръбначния мозък с 
радикулопатия. Страда още от коксартроза, диабет и хепиртонична болест на сърцето. 
Ежемесечно се нуждае от закупуване на лекарства, средствата за които са в размер на 
около 150-200 лева. Няма никакви доходи, не може да си посреща ежедневните нужди. 
Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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, 
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природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 278 от 12.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 945 
  

1. Отпуска на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела 
Пискова” № 319 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 282/13.08.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в 
село Бъзовец за раждане на първо дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова 
Бейтулова за раждане на първо дете. Всички необходими документи съгласно 
изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което 
становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

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

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 282 

от 13.08.2015 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” и 1 (един) „Негласувал” (Айдън Сабриев Карамехмедов), прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 946 
  

1. Отпуска на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, на улица „Георги Димитров” № 175 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Емир Зейнелов Зейнелов, роден на 
26.07.2015 г. 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка с вх. № 296/21.08.2015 г. от Байчо Петров Георгиев, относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново. 
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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 началото на месец септември, за няколко дни ще бъде отворена мярка 19.1 
„Помощ за подготвителни действия по ПРСР 2014 – 2020 г”. Консултантите, които СА 
помогнали при учредяването на МИГ „Лидер” Две могили – Иваново, препоръчват, ако е 
възможно Общинският съвет, на свое заседание, до края на месец август, да приеме 
решение, с което да се даде съгласие, община Бяла да се присъедини към нас, със 
съответните последващи действия. Съгласно нашия правилник докладните записки 
свързани с проекти могат да се внасят извънредно. Това същото решение ще бъде прието 
и от Иваново и Бяла и тогава ще бъдат отпуснати средства и за трите общини. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 Аз имам известни притеснения дали в този вид решението ще помогне за по-
нататъчно развитие на МИГ-а. Поради това аз предлагам да приемем следния проект на 
решение: 

1. Дава съгласие Община Бяла да се присъедини към МИГ Две могили – Иваново. 
2. Дава съгласие Община Две могили да участва в процеса на подготовка и 

кандидатстване по проект МИГ Две могили – Иваново – Бяла по мярка 19.1„Помощ за 
подготвителни действия“ по ПРСР 2014-2020г. в подкрепа на ЕЗФРСР. 

3. Определя допълнително представител на Община Две могили в Общото 
събрание на МИГ „Лидер“ Две могили – Иваново, което ще се трансформира в МИГ „Две 
могили – Иваново – Бяла“ Общинските съветници, както следва: 

1. Пламен Петков Лашев  
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – резерва. 
4. Възлага на Кмета на  Община Две могили да стартира процес на преговори за 

обединяване усилията на Община Две могили и подписване споразумение за партньорство 
и създаване на обща територия с непрекъснати граници, представлявано от едно 
юридическо лице с нестопанска цел – Местна инициативна група„ Две могили – Иваново 
– Бяла“, за прилагане подхода „Водено от общността местно развитие“ (ЛИДЕР) по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020г.  

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Съгласен съм с предложението на г-жа Нечева, нека решението да се гласува и 
приеме в този вид. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Докладна записка с вх. № 296 от 

21.08.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 947 
  

1. Дава съгласие Община Бяла да се присъедини към МИГ Две могили – Иваново. 
2. Дава съгласие Община Две могили да участва в процеса на подготовка и 

кандидатстване по проект МИГ Две могили – Иваново – Бяла по мярка 19.1„Помощ за 
подготвителни действия“ по ПРСР 2014-2020г. в подкрепа на ЕЗФРСР. 

3. Определя допълнително представител на Община Две могили в Общото 
събрание на МИГ „Лидер“ Две могили – Иваново, което ще се трансформира в МИГ „Две 
могили – Иваново – Бяла“ Общинските съветници, както следва: 

1. Пламен Петков Лашев  
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – резерва. 
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4. Възлага на Кмета на  Община Две могили да стартира процес на преговори за 
обединяване усилията на Община Две могили и подписване споразумение за партньорство 
и създаване на обща територия с непрекъснати граници, представлявано от едно 
юридическо лице с нестопанска цел – Местна инициативна група„ Две могили – Иваново 
– Бяла“, за прилагане подхода „Водено от общността местно развитие“ (ЛИДЕР) по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020г.  

   

Петнадесета точка от дневния ред: 

Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

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

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Карамехмедов да подпише 
Протокол № 56/21.08.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец септември 2015 година, 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”. 

Вие, имате ли други предложения за изменение или допълнение на предложеното 
проекто-решение? 

Няма.  
Който е съгласен в предложения проект за решение, моля да гласува с вдигане на 

ръка? 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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, с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 948 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Карамехмедов да подпише 
Протокол № 56/21.08.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов за следното: 
2.1. Да подготви и насрочи за месец септември 2015 година, 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”. 
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Шестнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, в деловодството на Общинския съвет има постъпило питане от Общинския 
съветник Байчо Георгиев с вх. № 265/10.08.2015 г. 

Давам думата на Кмета на Общината да отговори. 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Договорът с телевизия ТВН е разписан от моя страна, но все още не е върнат при 
мен разписан от тяхна страна, така че към момента не мога да кажа от кога е в сила 
договорът. Представители на телевизията дойдоха при мен, предложиха си услугите на 
определена цена и аз приех, но така или иначе телевизия КИС 13 ще продължи да отразява 
заседанията на общинския съвет до края на мандата. 

 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили: 

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

Протоколът е изготвен на 25.08.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

 

 

 

     __________________________(Айдън Карамехмедов) 


