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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 

№ 6 
 

Днес, 15 февруари 2012 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна шестото редовно заседание на VІ– тия Общински съвет – Две 
могили. 

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

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – кмет на Община Две 
могили, Мариета Петрова – секретар на Община Две могили, Галина Цветанова – гл. 
експерт в Областна администрация град Русе, кметове на кметства от Община Две 
могили, граждани. 
      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, преди да ви дам думата по предварително раздадения дневен ред, искам да 
ви уведомя, че т. 6 от дневния ни ред касае Докладна записка с вх. № 621 от 06.02.2012 г., 
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за 
организацията, управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, 
обществен ред и сигурност”, която е внесена от общинския съветник Радослав Радев. 

Съгласно чл. 83, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействиято му с общинската 
администрация, когато вносителят на докладната записка е общински съветник или група 
общински съвметници, предложението се изпраща на Кмета на Общината за становище по 
предложения проект за решение. 

Искам да попитам Кмета на Общината има ли някакво становище по тази докладна 
записка? Съгласен ли сте тя да бъде разгледана? 

Николай Христов – Кмет на Общината: 

Въпросната докладна записка не е сведена до мое знание и аз нямам становище по 
нея, така че предлагам тя да отпадне от дневния ред на настоящото заседание. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам ви да гласуваме направеното предложение. 
Който е съгласен т. 6 от дневния ни ред да отпадне за разглеждане на настоящото 

заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) глава 

„Въздържали се” предложението се приема. 
Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред, да стане 

дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с 
вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 628/08.02.2012 г., относно: 
Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Две могили 
за мандат 2011 – 2015 година. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 627/08.02.2012 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 
2012 г. 

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

3. Отчет от Николай Христов с вх. № 616/27.01.2012 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 
отчетната 2011 година на община Две могили. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 617/27.01.2012 г., относно: 

Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г. 
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
   Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 
   Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
   Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
   Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 620/06.02.2012 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2011 г. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 623/06.02.2012 г., относно: 
Спортане календар на Община Две могили за 2012 година. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 624/06.02.2012 г., относно: 

Приемане на Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Две 
могили от лица в трудоспособна възраст.  

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 625/06.02.2012 г., относно: 

Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 629/08.02.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в село Помен. 
Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 630/08.02.2012 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 
Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 631/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Бисерова Христова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Светлозар Ивелинов Иванов. 

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

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 632/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стела Ганчева Кунева, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Велин Владимиров Стойчев. 

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

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 633/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живееща в град 
Две могили. 

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

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 634/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов Байрактаров, живееща в 
град Две могили. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 635/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Якуб Шукри Мъстън, живееща в град Две 
могили. 

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

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 628/08.02.2012 г., относно: 
Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Две могили 
за мандат 2011 – 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 предложената Стратегия за управлението на общинската собственост в Община 
Две могили, която е за настоящия мандат. Същата е добре разработена, много е 
подробна и ние нямаме съществени забележки в нея. Становището на комисията е 
да се приеме. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
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1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам само да направя едно уточнение, което беше отбелязано по време на 
заседание на комисията. 

В раздел ІІ от Стратегията, където пише „... общинския план за развитие на 
Община Две могили за периода 2007 – 2013 г.” Да се запише „.... Актуализирания 
общински план за регионално развитие на Община Две могили за периода 2007 – 2013 г.” 
Ние нямаме Общински план за развитие на Общината, а имаме Актуализиран общински 
план за регионално развитие.  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги има направено предложение от общинския съветник Байчо Георгиев в 
Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Две 
могили за периода 2011 – 2015 година в раздел ІІ, където пише „... общински план за 
развитие на Община Две могили за периода 2007 – 2013 година” да се запише „... 
Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две могили за 
периода 2007 – 2013 година”. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
Който е съгласен с предложението на г-н Георгиев в Стратегията за управлението и 

разпореждането с общинска собственост в Община Две могили за периода 2011 – 2015 
година в раздел ІІ, където пише „... общински план за развитие на Община Две могили за 
периода 2007 – 2013 година” да се запише „... Актуализирания Общински план за 
регионално развитие на Община Две могили за периода 2007 – 2013 година”, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
След приключване на разискванията по първа 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. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право 

на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под 

наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 628 от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 90 
 

1. Приема Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в 
Община Две могили за мандат 2011-2015 година. 
  2. Упълномощава кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Общинска стратегия за управлението на общинската собственост за 
мандат 2011-2015 година. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 627/08.02.2012 г., относно: 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 
2012 г. 
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По нея докладва:  

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

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 
г., съгласно Закона за общинската собственост, се приема най-късно с приемането на 
бюджета на общината, какъвто се явява нашия случай. 
Структурата на Програмата повтаря тази от миналата година.  

При обсъждането и възникнаха въпроси относно това: дали е необходимо да бъдат 
описани имотите върху които общината има намерение да учреди ограничени вещни 
права, при условие, че за тези имоти има взето решение от предишния Общински съвет, 
настоящия кмет на община е подписал съответния договор и по сметка на общината има 
постъпило плащане. От администрацията ни бе обяснено, че това е направено с цел, тези 
имоти да се водят на отчет занапрад, тъй като са касае за учредено ограничено право на 
ползване за 25 години. Тук възникна въпроса: ако приемем това правило, то тогава в 
Програмата не следва ли да бъдат записани и всички имоти, които са отдадени под наем 
или под аренда.  

Също така се оказа, че има леко разминаване в отчета за 2011 г. и прогнозата за 
2012 г., което бе коригирано на място. 

В Програмата, съгласно Закона за общинската собственост следва да има поне още 
два раздела, но ние приемаме, че общината няма намерение през тази година да отчуждава 
частни имоти и по тази причина те не са записани в нея. 

Програмата  е открита и може да се актуализира през годината. Становището на 
комисията, е тя да се приеме. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да добавя, че на предходното заседание взехме две решения за 
отдаване под наем на два имота в селата Бъзовец и Баниска, които не са намерили 
отражение в Програмата. 

Предлагам Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2012 г. да се допълни с тези два имота. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното от мен предложение. 
Който е съгласен Програмата да бъде допълнена с включването на имотите, за 

които взехме решение да бъдат отдадени под наем на предходното заседание моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържали се. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 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. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление 

под наем и за разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 627 от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 91 
 

1. Приема Годишна програма за управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост за 2012 година. 
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  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 2012 година 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Отчет от Николай Христов с вх. № 616/27.01.2012 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 
отчетната 2011 година на община Две могили. 

По него докладва:  

1. Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Като всяка година, така и сега се внася отчет за изпълнението на бюджета, 

извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за отчетната 2011 
година на община Две могили. 

Какви са основните акценти в него: 
Бюджетът на Община Две могили за 2011 година бе в размер на 5 078 408 лева, в 

това число приходи за държавни дейности – 2 275 889 лева, приходи за местни дейности – 
2 802 519 лева, и съответно план за разходите в размер на 5 078 408 лева, от които разходи 
за държавни дейности – 2 275 889 лева и разходи за държавни дейности, които са 
дофинансирани с общински приходи – 465 450 лева. 

Със Заповеди на Кмета на Общината и с Решение на Общинския съвет са правени 
актуализации по бюджета в приходната част, съответно приходи за държавни дейности 
2 751 574 лева, от които приходи от наем на земя – 7 940 лева и внесен данък за тях  – -238 
лева, държавен трансфер на обща допълваща субсидия – 2 351 053 лева; целева субсидия 
за безплатен транспорт на ученици и по намалени цени – 193 142 лева, трансфери – 114 
887 лева, преходен остатък – 84 790 лева и приходи за местни дейности 3 338 897 лева, от 
които: данъчни приходи – 392 815 лева, неданъчни приходи – 2 000 789 лева, обща 
изравнителна субсидия – 598 600 лева, като от тях – снегопочистване на общинска пътна 
мрежа – 33 300 лева, целева субсидия за капиталови разходи 190 900 лева; обща целева 
субсидия стихийни бедствия – 261 514 лева, трансфери – 48 792 лева, безлихвени заеми 
между бюджетни и извънбюджетни сметки – 507 355 лева, безлихвен заем от ПУДООС – - 
51558 лева, финансова помощ – 78734 лева, заеми от институции и банки – - 505365 лева, 
друго финансиране – - 219148 лева, преходен остатък 56 600 лева. Общо планът на 
приходите и разходите стана в размер на 6 090 471  лева.  

В табличен вид са показани какви са приходите и разходите спрямо съответно 
2009; 2010 година и 2010;2011 година. Може да се каже, че изпълнението на приходите за 
делегираните от държавата дейности за 2010 година спрямо 2009 година е 94.09 % , а за 
2011 година, спрямо 2010 година – 100.14 %. 

Изпълнението на планът за приходите от общински характер е 81.55 % спрямо 
годишния план. Тук основна тежест са годишните имуществени данъци и неданъчните 
приходи, които са приходи и доходи от собственост – продажби, наеми, дивиденти, 
услуги, такси, глоби и други приходи с изпълнение 1 492 591 лева или 74.6 % от годишния 
план. С най-голям относителен дял са “Общински такси” – 668 441 лева с 99 % 
изпълнение, такса битови отпадъци – 428 618 лева с изпълнението 100 % от годишните 
разчети. Изпълнението се отнася и за  такса ползване на детски градини, детски ясли 93 %,  
такси за домашен социален патронаж – 93.3 %, такса за ползване на пазари, панаири, 
тротоари и тържища – 100 %, такса технически услуги – 98.56 %, такса административни 
услуги – 100 %,  глоби, санкции и наказателни лихви – 78 % от годишните разчети. 
Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 295 560 лева или 63.21 % от 
годишния бюджет: от земя, сгради и други дълготрайни материални и нематериални 
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активи. Тук най-изразени са последиците от финансовата криза при пазара на недвижими 
имоти.  

Какви са постъпленията от данъчни и неданъчни приходи и техния ръст спрамо 
съответно 2010-2009 година и 2011-2010 година може да се види в посочената таблица, 
където е посочено, че ръстът през 2010 година, спрямо 2009 година на постъпилите 
данъчни и неданъчни приходи е 89 %, а през 2011, спрямо 2010 година, ръстът е 147 %. 

Това показва, че през 2011 година, администрацията се е справила много добре със 
събираемостта на местните приходи. 

Какви са разходите на Община Две могили за отчетния период? 
Разходите за държавни дейности на Община Две могили са в размер на 2 635 332 

лева или 96 % от годишния план. Те включват заплати и осигуровките към тях на 
служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в 
полудневни групи и други дейности по образoванието, здравеопазване, социални 
дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и 
военно инвалиди и издръжка на училища, Защитено жилище – село Могилино, Център за 
настаняване от семеен тип – град Две могили, здравни кабинети, отбрана и сигурност. 
 Разходите за местни дейности са в размер на 2 418 942 лева, представляващи 81 % 
от годишния план. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните служби – 
общинска администрация и цялостно общински съвет, в сферата на образованието – 
издръжка на детските градини, ОДК, други дейности по образoванието, издръжка детска 
ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба 
на пенсионера, издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, 
озеленяване, дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за 
обществено ползване, поддръжка спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, 
снегопочистване, дейности по безопасност на движението и управление на собствеността 
и др. 

За отчетния период просрочените задължения са, както следва: в държавните 
дейности в размер на 18 283 лева, а в местните дейности – 424 385 лева, като за ел. 
енергия, вода и горива – 44 283 лева, външни услуги – 115 890 лева, като в т.ч.по проект – 
4 146 лева, капиталови разходи – 73 973 лева, като от тях 6 274 лева са от образователни 
дейности по проекти за енергийна ефективност,  други разходи за издръжка – 189 939 
лева. 

Характерното тук е, че от общия размер на просрочените задължения 139 782 лева 
са на второстепенните разпоредители в общината. Според размера на постъпленията от 
собствени приходи, извършване на разходи при кандидатстване на проекти пред 
управляващите органи и възстановяване на направени разходи при одобряването им от 
министерства и ведомства ще бъдат изплащани и просрочените задължения.  

Дофинансирането на държавни дейности за сметка на общински приходие в размер 
на 303 891 лева в т.ч.: по дейности “Общинска администрация” – работни заплати, други 
възнаграждения и осигуровки – 156 721 лева, “Отбрана и сигурност” - КООРС – 43 171 
лева, “Целодневни детски градини“ – 7 025 лева, училища – 5 405 лева, “Извън училищни 
дейности-ОДК” – 21 726 лева, “Други дейности по образованието” – 23 698 лева, “Център 
за настаняване от семеен тип” – 19 660 лева, Защитено жилище – 14 880 лева, програма 
“Временна заетост” – 1 022 лева, Народни читалища – 10 583 лева. 
 Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 
45 %, по параграфи за издръжка – 38 %, следвани от капиталови разходи – 12 %. Делът на 
помощите за домакинства по решения на Общински съвет – 1 %, субсидии за 
нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 3 % и за други разходи 
/лихви, членски внос/  – 1 %. 

От представеният отчет се вижда, че през отчетния период в извънбюджетните 
сметки на общината, са постъпили средства от кохезионни и структурни фондове към 
Националния фонд – 510 124 лева и средства от Разплащателна агенция – 109 403 лева или 
общо  приходи – 619 527 лева. Тези приходи са от  трансфери от общината – 8 092 лева, 
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трансфери от министерства и ведомства 901 502 лева, временен безлихвен заем от 
бюджета на общината – - 409 799 лева. Остатък по сметки в банка  за периода –  - 3 488 
070 лева, остатък по сметки от предходни периоди – 38 923 лева или общо приходи – 619 
527 лева. Отчетени са за периода разходи в размер на 619 527 лева в т.ч.: разходи за 
възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори за управление на 
проекти и членове на комисии и осигуровки към тях – 445 192 лева, разходи за издръжка – 
72 169 лева и капиталови разходи – 102 166 лева. 

Нека обърнем внимание на инвестиционната програма на Общината за отчетния 
период. Тя е на стойност 764 916 лева, като от нея са усвоени 629 485 лева. Плана на 
капиталовите разходи е разпределен по функции и параграфи и много подробно описан в 
представения отчет. 

Какво е състоянието на общинския дълг към отчетния период. 
Вижда се, че по фонд “Енергийна ефективност” бяха изтеглени средства в размер 

на 112 708 лева, от които главница 100 000 лева и лихва 12 708 лева при ефективна 
годишна лихва 5 %, със срок на погасяване м. юли 2011 г.  

Към 31.12.2011 г. общината е изплатила цялата главница и лихва по погасителен 
план към договора.  
 За реализация на проект № 58-131-64-64 “Подготовка на проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в град Две могили, област Русе, 
финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали” Общината е теглила заем от Фонд ФЛАГ в размер на 300 000 
лева. Погадителния план на заема е както следва: 25.09.2010 г. – 115 128 лева; 25.04.2011 
г. – 184 872 лева при лихва в размер 10 406.64 лева. Към 31.12.2010 г. общината е 
изплатила главница в размер на 115 128 лева и лихва в размер на 12 693 лева, като през 
2010 година ФЛАГ е възстановил – 9 546 лева за лихви. Към 31.12.2011 г. общината е 
изплатила пълния размер на заема към ФЛАГ – 184 872 лева и лихва – 6 245 лева и 
възстановени лихви чрез Себра – 5 152 лева.  
 Заема от “СИБАНК” АД  в размер на 628 523 лева, който се изтегли за 
обезпечаване на програмите по ОПАК и Историческите въстановки. Към 31.12.2011 г. 
общината е погасила 510 210 лева от заема. Изплатената лихва е в размер на 20 388 лева. 
 Предоставения безлихвен заем от ПУДООС на общината в размер на 185 608.80 
лева сме погасили 51 558 лева по погасителен план. 
 Като цяло състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г. към банки и 
институции в страната е както следва: ПУДООС – 134 051 лева безлихвен заем, чието 
изплащане започва от м. март 2011 г; „СИБАНК” АД заем – 118 313 лева и лихва около 3 
000 лева.  

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е да се приеме предоставения 
отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за отчетната 2011 година на община Две могили. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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 и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските 

бюджети,  чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

и взаимодействието му с общинска администрация и Отчет с вх. № 616 от 27.01.2012 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 92 
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1. Приема Уточнен годишен план на бюджета за отчетната  2011 година по 
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва: 
1.1. По прихода 6 090 471 лева 

1.2. По разхода 6 090 471 лева 

2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за отчетната  2011 година в 
съответствие с единната бюджетна класификация в следните параметри: 
2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 
5 358 165 лева 

2.1.1. Данъчни приходи  390887 лева 
2.1.2. Неданъчни приходи 1500293 лева 
2.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3571470 лева 
2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  142530 лева 
2.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми/минус/ 455797 лева 
2.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300;9300 -716182 лева  
2.1.7. Средства по сметки 13370 лева 
  в това число преходен остатък от 2010 г. (плюс)  141390 лева 
  в това число  остатък в банка 31.12. 2011 г. (минус)  -128020 лева 
2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за изразходваните 
средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 
материални активи, съгласно Приложение № 2): 

5 358 165 лева 

3. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 
отчетната  2011 г. в следните размери: 
3.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни активи  

3.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 
3.1.2. Приходи 0 лева 
3.1.3. Наличност в края на периода         9 лева
3.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

 510124 лева

3.2.1. Наличност в началото на периода от 2010 г 38914 лева 
3.2.2. Получени приходи 499835 лева 
3.2.3. Разходи 510124 лева 
3.2.4. Наличност в края на периода /минус/ -28625 лева 
3.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към 

ДФ „Земеделие” 

109403 лева 

3.3.1. Получени приходи 3568839 лева 
3.3.2. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2010 - лев 
3.3.3. Разходи 109403 лева 
3.3.4. Наличност в края на периода /минус/ -3459436 лева 

4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за отчетната 
2011 г. в следните размери: 
4.1. Заем от фонд „Енергийна ефективност” през 2006 г. 100 000 лева 
4.2. Лихви по погасителен план 12 708 лева 
 Общо: 112 708 лева 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 и 2011 г.) 

100 000 лева 

4.4. Изплатени разходи по лихва  12 708 лева  
 Общо изплатени средства Фонд Енергийна 

ефективност: 

112 708 лева 

4.5. Заем от фонд „ФЛАГ”   300 000 лева 
4.6. Лихви по погасителен план 19 564 лева 
4.7 Възстановени лихви ФЛАГ – 2010 г и 2011 г -14698 лева 
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 Общо: 304 866 лева 

4.8. Изплатени средства от главница на ФЛАГ  300 000 лева  
4.9. Изплатени разходи по лихва 19564 лева  
4.10 Възстановени лихви ФЛАГ – 2010 г и 2011 г -14698 лева 
 Общо изплатени средства ФЛАГ: 304 866 лева 

4.11 Получен заем от Сибанк 628 523 лева 
4.12 Лихви по заема 23 388 лева 
 Общо: 651 911 лева 

4.13 Изплатени средства от заема 510 210 лева 
4.14 Изплатени лихви 20 388 лева 
 Общо изплатени средства: 530 598 лева 

   
4.15 Получен заем ПУДООС 185609 лева 

4.16 Изплатен заем 51 558 лева 

   
4.17 Състояние на общинския дълг към 31.12.2011 г   

4.17.1 Заем от “СИБАНК” АД, главница 118313 лева 
4.17.2 Заем от “СИБАНК” АД,  лихва около 3000 лева 
4.17.3 Безлихвен заем ПУДООС 134051 лева 
   

Приложение: Приложение № 1 и № 2 (разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 1), в т.ч. и отчета за изразходваните средства за основен ремонт и 
придобиване на дълготрайни материални активи, съгласно приложение № 2). 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 617/27.01.2012 г., относно: 
Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г. 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа предложеният проект за бюджет на 

Община Две могили за 2012 година. Той е разработен в съответствие с действащите 
законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за 
провеждане на комплексна финансова политика през 2012 г. Проектът за бюджет е 
подчинен на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 
г., Закона за общинските бюджети, Постановление на Министерския съвет за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Указания на 
Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 
2012 г. 

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща 
финансова криза.  

Проекто-бюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева 
което е 98.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2011 г. и 93 % спрямо отчета за 2011 г. 
По приходната част на бюджет 2012 г. приходите с държавен характер в размер на 2 375 
293 лева и включват обща допълваща субсидия и собствени приходи на училищата.  

Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е да се приеме предложеният 
проек на бюджет за 2012 година на Община Две могили. 
 2. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложения ни проект за бюджет на Община Две могили за 
2012 г. 

Основните въпроси, който бяха разгледани от нас са: 
1. На първо място, спазени ли са условията и реда за съставяне на общинския 

бюджет. 
След като Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. бе 

обнародван в Държавен вестник – брой 99 от 16.12.2011 г., проектът за бюджет на община 
Две могили е внесен в Общинския съвет на 27.01.2012 г., с което е спазен срока (30 
работни дни от обнародването на Закона), предвиден в чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община 
Две могили, област Русе. В този срок е организирано публично обсъждане в град Две 
могили на проекта за общински бюджет, за което има съставен протокол. Няма обаче 
данни, общинския бюджет да е бил публично обсъждан по населени места, кметства при 
широко участие на граждани, на техни сдружения и на други юридически лица, които 
имат регистрация и осъществяват дейност или ползват услуги на територията на 
общината, каквото е изискването на чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6.  
Проектът за бюджет е разгледан от всички комисии в Общинския съвет.  

Към момента, в който заседава нашата комисия, нямаше представено предложение 
от кмета на общината за второстепенните разпоредители с бюджетни средства, които 
Общинския съвет трябва да определи и съответно – да приеме техните бюджетни сметки, 
заедно с общинския бюджет. По тази причина, аз считам че проекта за решение по 
проектобюджета на Община Две могили за непълен, за което следва да се вземат 
съответни мерки. 

2. На второ място, какво се предвижда в сферата на строителството, 
благоустрояването и комуналните дейности. 

 Съгласно проекта за бюджет, тук се предвиждат 84 574 лева за улично осветление 
и водоснабдяване; 134 262 лева за ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа; 385 
887 лева за хигиена и сметосъбиране; 107 300 лева за благоустрояване, без дейност 
“Чистота”; 17 904 лева капиталови разходи за поддържане на спортната база.  

При всички положения, тези средства няма да са достатъчни, но реалностите са 
такива и ние ги приемаме. 

3. На трето място, одобрените от преди проекти, по които ще се работи, а именно: 
- Проектът за реконструкция на уличната мрежа, тротоари и площади в селата Батишница, 
Бъзовец, Баниска, Помен и Могилино; 

-  Проектът за подмяна на уличен водопровод в селата Бъзовец и Чилнов . 
Тук беше повдигнат въпроса за състоянието на “Поликлиниката” и необходимостта 

от ремонтирането на сградата. Съгласно Програмата за управление на Кмета на 
Общината, тя не е на дневен ред за 2012 г. и по тази причина нямаме конкретно 
предложение. 

В заключение, становището на втора комисия е да се приеме проекта за бюджет на 
община Две могили за 2012 г. 

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

Предложеният проект на бюджет на Община Две могили за 2012 година беше 
разгледан от всички постоянни комисии към Общинския съвет. 

Нашата комисия разгледа настоящата докладна записка от гледна точка на 
образованието. Както винаги, така и сега в образованието е най-висок делът, но това е на 
база на единните разходни стандарти за страната. Заделени са средства за дофинансиране. 
В сферата на спорта се наблюдава занижение. 
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Като цяло становището ни е да се приеме предложения проект за бюджет на 
общината за 2012 година. 
 4. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” също разгледа предложения 
проект за бюджет на Община Две могили за 2012 година. С този бюджет Общината иска 
да продължи водената до момента данъчна и социална политика.  

За здравеопазване, социални осигуровки, подпомагане и грижи в бюджета от 4 994 
515 лева са предвидени 446 837 лева. Това представлява приблизително 9 % от него. 

Средствата се формират, както следва: 
1. За здравеопазване: 
1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 95 011.72 лева; 
1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 23 681.47 лева; 
2. За социални осигуровки, подпомагане и грижи: 
1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 166 270.51 лева; 
1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 142 088.82 лева; 
1.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 25 107.50 лева. 
За какво са предвидени тези средства: 
1. За издръжката на Детската ясла – 40 521 лева, от които: 
1.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 35 191 лева; 
1.2. Издръжка от местни приходи – 5 330 лева. 
2. За училищно и детско здравеопазване – 56 121 лева, от които: 
2.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 31 632 лева; 
2.2. Държавното финасиране (издръжка кабинети) – 13 350 лева; 
2.3. Текущ ремонт медицински кабинети – 11 139 лева. 
3. Други дейности по здравеопазването – 7 500 лева, от които: 
3.1. Издръжка от местни приходи – 4 000 лева; 
3.2. Текущ ремонт за Здравните служби в село Острица и село Каран Върбовка – 3 

500 лева. 
4. ЦНСТ – 123 825 лева, от които: 
4.1. Държавното финасиране – 108 825 лева; 
4.2. Дофинансиране с местни дейности – 15 000 лева. 
5. Защитено жилище – 68 960 лева, от които: 
5.1. Държавното финасиране – 58 960 лева; 
5.2. Дофинансиране с местни дейности – 10 000 лева. 
6. Домашен социален патронаж – 140 460 лева, който изцяло са от местни 

дейности. 
7. Клубовете на пенсионера и инвалида – 7 870 лева. 
8. Програми за временна заетост – 1 580 лева. 
Отделно има предвидени 10 000 лева за разпределение по Решение на Общинския 

съвет.  
Становището на комисията ни е да приемем предложения ни проект за бюджет на 

Община Две могили за 2012 г. 
 5. 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” също разгледа предложението за проект на бюджет за 2012 година на 
Общината в областта на земеделието. Като всеки бюджет и този е разделен на приходна и 
разходна част. Прогнозите са за постъпления от наем на земя в размер на 7 702 лева, от 
продажбата на дървесина на населението и от наема на пътища. 

Като цяло нашата комисия предлага да се приеме проекта за бюджет на Община 
Две могили за 2012 година.  

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
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1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз искам да направя едно предложение за изменението на бюджета, тъй като 
когато идвахме ни посрещнаха с една кутия за помощи от отбора ни по „Тенис на маса”. 
Нашите ученици от училището са наслагали подобни кутии и по магазините в града и 
чакат милостиня, за да могат да отидат на това първенство и да представят общината. При 
този бюджет не вярвам Общината да няма възможност да задели 3 000 – 4 000 лева за тях. 

Предлагам ви в § 45 – 00 средствата да бъдат увеличени от 52 000 лева на 67 000 
лева за сметката на § 10 – 20 – Разходи за външни услуги, като там сумата да се намали с 
15 000 лева. В т.3 от предложения проект за решение да се добави нова подточка 4 с 
наименование „Ученически спорт” със сумата от 15 000 лева. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Аз искам да кажа, че не съм съгласен с предложението на г-н Дамянов, тъй като 
тази докладна записка за финансирането на учениците от СОУ за представянето им на 
това първенство по тенис на маса беше разгледана на миналото заседание на Общинския 
съвет. Кметът на Общината също изпрати писмен отговор до Директора на училището. 
Тогава разисквахме, че това е училищно състезание по тенис на маса и ако сега гласуваме 
средства за тях нека половината от тези средства бъдат заделени за Професионалната 
гимназия по селско стопанство в град Две могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направено предложение от общинския 
съветник Драгомир Дамянов, а именно: Средставата в § 45 – 00 да бъдат увеличени с 
15 000 лева за сметка на § 10 – 20, като т. 3 от Решението се добави нова подточка 4 с 
наименование „Ученически спорт”.  

Подлагам на гласуване предложението на г-н Дамянов.  
Който е съгласен средставата в § 45 – 00 да бъдат увеличени с 15 000 лева за сметка 

на § 10 – 20, като т. 3 от Решението се добави нова подточка 4 с наименование 
„Ученически спорт”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържал се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се” 

предложението на г-н Дамянов не се приема. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 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, във връзка 

с § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2011 г. и Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 г., чл. 28, ал. 1 и чл. 11, ал. 7  от Закона за общинските бюджети във 

връзка с чл. 11 от Закона за общинския дълг, Постановление на Министерския съвет 

№ 367 от 2011 г., Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, отчитане и 

изпълнение на бюджета на общината и Докладна записка № 617 от 27.01.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 93 
 

1. Разпределя преходния остатък от 2011 г., както следва: 
 

1. Държавни дейности 94 710 

1.1. Функция „отбрана и сигурност” 4 916 
1.2. Функция „Образование” 77 795 
1.1.1. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 44 924 
1.1.2. ОУ „Христо Ботев” с. Баниска 26 697 
1.1.3. ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 3 990 
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1.1.4. ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 2 184 
1.3. Функция „Здравеопазване” 11 139 
1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” 846 
1.4.1. Присъдена издръжка 846 
1.5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 14 
2. Местни дейности 33 310 

2.1. Остатък от продажба на дълготрайни материални активи 8 320 
2.2. Остатък от такса битови отпадъци 5 890 
2.3. Остатък по проект по програма Коменски 19 100 

 

2. Приема бюджета за 2012 г, както следва: 
 

1. По прихода в размер на: /Приложение 1/ 4 994 515 

1.1. Приходи от държавни трансфери, в т.ч. 2 375 293 

1.1.1 Обща допълваща субсидия 2 272 895 
1.1.2 Приходи от наем земя 7 702 
1.1.3 Преходен остатък от 2011 г. 94 696 
1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 619 222 

1.2.1 Данъчни приходи 420 600 
1.2.2 Неданъчни приходи 1 409 755 
1.2.3 Обща изравнителна субсидия 565 300 
1.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 
33 300 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни 
дейности 

190 500 

1.2.6 Временни безлихвени заеми 4 1850 
1.2.7 Операции с финансови активи -29 407 
1.2.8 Друго финансиране -46 000 
1.2.9 Преходен остатък от 2011 г. 33 324 
   
1.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 2 и 3/ 

4 994 515 

1.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 375 293 
1.3.2 Разходи за местни дейности 2 368 147 
1.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с 

общински приходи 
251 075  

 
1.4. Инвестиционна програма /приложение 4/ 507 516 

1.5. Размер на просрочените задължения от предходни 

години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 

2012 г. /Приложение 5/ 

442 668 

1.6. Размер на просрочените вземания от предходни години, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година. 

/Приложение 5/ 

101 116 

1.7. Размер на разходите по обслужване на поетия 

общински дълг 

183 583 

 

2. Утвърждава план-графика за разплащане на просрочените задължения 
(Приложение 6) 

3. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 
други, както следва: 

 

№ по 
ред 

Наименование Разчет за субсидия 
(лева) 

1. Читалища 99 916 
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2. Финансиране на футболен клуб 48 000 
3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

Всичко: 151 916 
 

4. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

4.1. Максимален размер на новия общински дълг 300 000 
4.2. Максимален размер на общински гаранции, които ще бъдат издадени 

през 2012 г. 
100 000 

4.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 
края на бюджетната година 

400 000 

 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
 

5.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 
възнаграждения. 

до 3 % 

5.2. Лимит за представителни разходи 6 000 
 - кмет 5 000 
 - председател на Общински съвет 1 000 

 

6. За подпомагане дейността на районните инспектори и дейността на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни  и непълнолетни 
приема лимит за разход на гориво в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” – 
5 500 лева. 

7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 
разноски (Приложение 7.1. и 7.2.). 

8. Определя числеността на персонала и средствата за брутни трудови 
възнаграждения от 01.01.2012 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
Общинска администрация 54 407 067 
Отбрана и сигурност 8 37 890 

ОДК 1 6 907 
Здравеопазване 11 55 501 
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 21 101 369 

Местни дейности   
Общинска администрация 11 68 161 
Отбрана 7 27 568 
О Д К 3 18 149 
Чистота 12 50 076 
Обреден дом 2 10 456 
Упр-е, контрол на автотранспорта 2 8 525 
Пещера „Орлова чука” 2 9 528 
Други дейности по икономиката 2 9 624 
Общинско предприятие „Обществено хранене” 16 57 400   

9. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с 
Приложение № 8 към § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г. 
(Приложение 8). 

10. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено хранене” за 
2011 г съгласно Приложение 9. 

11. Приема протокола от общественото обсъждане (Приложение 10). 
12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
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13. Текущото предоставяне на държавния трансфер за делегираните от държавата 
дейности по функция „Образование” се извършва в размер на 1/3 от планираните за 
тримесечието субсидии. 

14. Община Две могили периодично разпределя постъпилите собствени средства, 
като спазва следните приоритети: 

- заплати и осигурителни плащания; 
- хранителни продукти; 
- разходи за ел.енергия, вода и телефони; 
- други разходи; 
- субсидии за организации с нестопанска цел. 
15. Възлага на Кмета на общината: 
15.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 
15.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
актуализираната Система за финансово управление и контрол. 

15.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 
авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавен трансфер на данък върху 
доходите на физически лица. 

15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 
дарителя, донора. 

15.5. Да предлага на общински съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от 
един вид разходи в друг вид разходи за делегираните дейности, с изключение на 
дейностите по функция „Образование” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
при условия, че нямат просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
 16. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на 
кмета: 

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности. 

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност 
или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й 
размер в частта за местни дейности. 

16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, но 
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общините 
за изпълнение на общинския план за развитие. 

16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиранена общински програми и проекти. 

16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените 
годишни цели на общината. 

17. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджета им за 
2012 г., както следва: 
 

Второстепенен 

разпоредител 

Финансиран 

с държавни 

приходи 

Финансиран 

с местни 

приходи 

Дофинансиране ОБЩО 

бюджет 

Кметство Батишница 21 997 25 228 1 820 49 045 
Кметство Баниска 24 447 40 465 7 554 72 466 
Кметство Помен 24 110 22 593 1 900 48 603 
Кметство Бъзовец 25 799 26 838 7 655 60 292 
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Кметство Чилнов 20 161 20 581 500 41 242 
Кметство Кацелово 25 638 34 024 5 508 65 170 
Кметство Каран Върбовка 22 993 29 973 4 500 57 466 
СОУ Две могили 758 106  263 758 369 
ОУ с. Баниска 189 299   189 299 
ОДК 8 820 17 520 22 596 48 933 
ЦДГ Две могили 211 629 190 105 19 425 421 159 
ЦДГ Баниска 140 412 47 240 5 980 193 632 
ОП”Общ.хранене”  191 565  191 565 
ЗЖ Могилино 58 960  10 000 68 960 
ЦНСТ Две могили 108 825  15 000 123 825 
Всичко: 1 641 196 646 132 102 701 2 390 029 

 

18. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 
финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива от временни безлихвени 
заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващите 
органи. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 3 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 620/06.02.2012 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2011 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 представената информация за спазване на транспортната схема 
за 2011 година. Вижда се, че състоянието е аналогично, както в минали години по 
отношение на разписание на автобусите, обслужващи фирми и състояние на автогарата. 
Контролът от страна на общинското ръководство е постоянен. Възниква, обаче въпросът 
за училищните автобуси. Искам да задам въпрос на Кмета на Общината за състоянието и 
поддържането на тези автобуси. Като цяло становището на комисията е да се приеме 
информацията. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

На въпроса, който ми зададоха Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” ще отговоря още утре писмено. 

След приключване на разискванията 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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с Решение № 30 от 

Протокол № 4/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 620 от 06.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 94 
 

1. Приема Информация за спазването на транспортната схема в Община Две 
могили през 2011 г. 
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Приложение: Информация за спазването на транспортната схема в Община Две 
могили през 2011 г. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 623/06.02.2012 г., относно: 
Спортен календар на Община Две могили за 2012 година. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Председател 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 подробно Спортния календар на Община 
две могили за 2012 година на свое заседание. В него са заложени конкретни мероприятия 
с конкретни дати за провеждането им. Становището ни е да се приеме представения 
спортен календар. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 623 от 06.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 95 
 

1. Приема Спортен календар на Община Две могили за 2012 година. 
Приложение: Спортен календар на Община Две могили за 2012 година. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 3 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 624/06.02.2012 г., относно: 

Приемане на Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Две 
могили от лица в трудоспособна възраст.  

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата 
Програма за реализиране на общественополезни дейности на територията на Общината. 
Ние, обаче не разбрахме защо ни се дава за разглеждане, при условие при условие, че 
Кмета на Общината и Директорът на “Социално подпомагане” – Две могили са я 
утвърдили вече. Ако имаме предложения да я променим – какво става? Или нашият акт е 
формален. В момента в Общината действа друга такава Програма. По тази причина,  ние 
предлагаме решението да бъде допълнено с т. 2, в която да бъде записано, че отменяме, 
считано от 01.02.2012 г. предишната. Иначе по съдържанието на Програмата – няма какво 
да коментирам. Становището на комисията е да се приеме. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, по тази Докладна записка има направено предложение от Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности” в решението за приемане на Програмата да бъде 
добавена нова т. 2 със следния текст: 

„2. Отменя старата действаща програма, приета с Решение № 710 по Протокол № 
51/05.08.2010 година, считано от 01.02.2012 г.” 

Подлагам предложението на Комисията на гласуване.  
Който е съгласен Решението да бъде допълнено с нова т. 2 със текста: Отменя 

старата действаща програма, приета с Решение № 710 по Протокол № 51/05.08.2010 
година, считано от 01.02.2012 г., моля да гласува. 

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

„Въздържал се” предложението се приема. 
Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма 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. 12 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 624 от 06.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 96 
  

1. Приема Програма за реализиране на общественополезна дейности в Община Две 
могили, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане, 
утвърдена от Кмета на Община Две могили и Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане” град Две могили, считано от 01.02.2012 г. 

2. Отменя старата действаща програма, приета с Решение № 710 по Протокол № 
51/05.08.2010 година, считано от 01.02.2012 г. 

Приложение: Програма за реализиране на общественополезна дейности в Община 
Две могили, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално 
подпомагане, утвърдена от Кмета на Община Две могили и Директора на Дирекция 
„Социално подпомагане” град Две могили. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 625/06.02.2012 г., относно: 

Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  

1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа предложението на Кмета на Общината 

за отдаването под наем на този имот. Имотът е собственост на Община Две могили и е 
внесен като апортна вноска на ТД „Черни Лом 2008”. Площта на имота е 96 кв. м. за срок 
от 3 години при първоначална месечна наемна цена от 3 лева за квадратен метър. 
Становището на комисията е решението да бъде прието, като в основанията за вземане на 
това решение се направи едно изменение, а именно: вместо чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация се напише чл. 51, ал. 7 от Закона за 
Общинската собственост, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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В Устава на дружеството този имот е записан като апортна вноска, предоставен от 
Община Две могили. В този случай няма нужда от решение на Общинския съвет и ние не 
трябва да вземаме отношение. Търговското дружество си има Управител, който сам може 
да си отдава и да се разпорежда с капитала си. Друг е въпросът ако Управителят иска да 
продава имот или движимо имущество. Тогава вече ще трябва да има решение на 
Общинския съвет. Ако дружеството отдава под наем някое моторно превозно средство 
пак ли сте искате решение на Общинския сьвет. 

2. Стоян Гецов – Общински съветник: 

Към докладната записка има приложен Актуализиран учредителен акт на общинско 
еднолично търговско дружество „Черни Лом 2008” град Две могили. В него в чл. 5 е 
записано, че едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Две могили. 

3. Боян Симеонов – Общински сьветник: 

 По – правилно е това помещение да се отдаде под наем с наше решение, тъи като 
ако сега позволим това да стане без наше решение това означава, че правомощията, които 
се дават на управителя на търговското дружество са прекалено големи и той ще може да 
отдава под наем каквото си реши без наше съгласие. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

 За да няма спекулации не е проблем това решение да се приеме, като в основанието 
за приемане на решението отпадне чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и се добави чл. 51, ал. 7 от Закона за Общинската собственост. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Общинският съвет има Наредба № 16, където подробно са написани тези въпроси. 
 6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

 Нека г-жа Цветанова да внесе яснота по въпроса. 
 7. Галина Цветанова – Юрисконсулт от Областна администрация – Русе: 

 Аз мисля, че г–жа Петрова – Секретят на Общината ви имаше позиция по въпроса. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, тук има направено предложение от Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: В основанията за приемане на решението вместо чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация се напише чл. 51, ал. 7 от Закона за 
Общинската собственост, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

Предлагам ви да преминем към процедура на гласуване на това предложение и след 
това да гласуваме решението с това изменение. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, в 
основанията за приемане на решението вместо чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация се напише чл. 51, ал. 7 от Закона за 
Общинската собственост, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, моля да гласува. 

Против. 
Въздържал се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се” 

предложението на Комисията се приема. 
След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 51, ал. 7, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8  от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 22 ал. 10 , чл. 23 т. 1, чл. 29, 

ал. 1, т. 1, чл. 100, т. 2 във връзка с чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне 

за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на 

Община Две могили, област Русе и във връзка с чл.15, ал. 2 от Учредителен акт на 
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„Черни Лом 2008” ЕООД – Две могили и Докладна записка с вх. № 625 от 06.02.2012 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 97 
 

1. Да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с явно наддаване за срок от 3 
(три) години за търговска дейност, функционално обособена част с площ от 96 (деветдесет 
и шест)  кв. м, част от сграда със смесено предназначение, с идентификатор 20184.1.2099.5 
с обща застроена площ от 542 кв.м (петстотин четиридесет и два кв. м), находяща се в 
Поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2099, представляващ „Дворно място” с площ 
от 4675 кв. м (четири хиляди шестстотин седемдесет и пет кв. м), на ул. „Цар Симеон” № 
26 по Акт за общинска собственост № № 3487/14.11.2011г. на Кмета на Община Две 
могили. 

2. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната ,месечна 
наемна цена от 3.00 (три) лева на квадратен метър за недвижими имоти  и терени – частна 
общинска собственост за осъществяване на търговка дейност, първа зона съгласно чл. 29 
ал. 1 т.1 от Наредба №7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост на Община Две могили, област Русе. 

3. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 10% (десет процента) от 
началната цена. 
 4. Възлага на управителя на „Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили да 
предприеме необходимите действия за провеждането на публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под нам на описания в т.1 имот по реда на Наредба №7 за реда на придобиване 
на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под 
наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Две могили, 
област Русе. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 629/08.02.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в село Помен. 
По нея докладва: 

1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка, която 

касае отдаването под наем на функционално обособена част от имот частна – общинска 
собственост с площ от 30 кв. м. в землището на село Помен. Отдаването под наем е за 
срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена от 1.50 лева на кв. м. Спазени 
са разпоредбите на нашата Наредба № 7, така че становището на комисията е решението 
да бъде прието. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение в точка 2 от предложения проект на Решение да се 
махне текстът „...съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1, втора зона от Наредба № 7 за реда на 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 
Две могили, област Русе.“, тъй като този текст е записан в основаничта за приемане на 
решението и няма нужда да се повтаря. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, тук има направено предложение от общинския съветник Байчо Георгиев в 
точка 2 от предложения проект на Решение текстът „...съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1, втора 
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зона от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе.“ да отпадне. 

Предлагам ви да преминем към процедура на гласуване на това предложение и след 
това да гласуваме решението с това изменение. 

Който е съгласен с предложението на общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: в точка 2 от предложения проект на Решение текстът „...съгласно чл. 29, ал. 1, т. 
1, втора зона от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе.“ да отпадне, 
моля да гласува. 

Против. 
Въздържал 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 девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 

1, т. 1, втора зона и чл. 101, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе, 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 № 629 от 08.02.2012 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 98 
 

1. Да бъде отдаден под наем за след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
за срок от 10 (десет) години, функционално обособена част от 30 кв. м. (тридесет 
квадратни метра) от „Административна сграда”, цялата с площ от 168 кв. м. (сто 
шестдесет и осем квадратни метра), съставляващ първи етаж от двуетажна масивна 
сграда, находяща се в УПИ X-125 (римско десет, тире, арабско сто двадесет и пет) в кв.26 
(двадесет и шест) по плана на село Помен, улица ”Демокрация”, при граници и съседи: 
север - улица, изток- улица, юг- УПИ XI по Акт за частна общинска собственост № 3502 
от 22.12.2011 г. на Кмета на Община Две могили за търговска дейност. 

2. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната месечна 
наемна цена от 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър за недвижими 
имоти – частна общинска собственост, отредени за търговска дейност, втора зона. 

3. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 10 % (десет процента) от 
началната цена. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнението решението на Общинския съвет.  

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 630/08.02.2012 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Имотът, който ни се предлага за продажба се намира в землището на село Острица 
– „Жилище за специалисти“. Имотът е с площ от 108 кв. м., при данъчна оценка в размер 
на 2 574 лева, определя начална цена при провеждането на търга в размер на 18 000 лева. 
Становището на комисията е да се приеме предложеното ни решение за продажба. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Лена Добрева – Кметски наместник на Кметство село Острица: 

В момента, жилището е с разбити врати, липсва част от дограмата, целостта на 
оградата е нарушена. Поддръжката на този имот изисква финансов ресурс от страна на 
Община Две могили, в същото време има проявен интерес за закупуването му. Смятам, че 
предложението за неговата продажба е добро. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от Наредба 

№ 7 за реда на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, 

за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 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 предвиждането на 

имота за разпореждане, съгласно раздел II „Имоти –общинска собственост, 

предвидени за управление и разпореждане през 2012 година” от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, внесена в 

Общински съвет с Докладна записка с вх. № 627 от 08.02.2012г. и Докладна записка с 

вх. № 630 от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 99 
 

1. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 1289 от 15.11.2008 г. на Кмета 
на Община Две могили, а именно: Дворно място, с площ от 1 220 кв. м. (хиляда двеста и 
двадесет квадратни метра), съставляващо УПИ VII-221 (римско седем, тире, арабско 
двеста двадесет и едно) в кв. 24 (квартал двадесет и четири) по регулационния план на с. 
Острица, с построената в него през 1979 г. двуетажна масивна сграда - „Жилище за 
специалисти”, с площ от 77.25 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра и двадесет и пет 
дециметра) и пристройка, строена през 1979 г., с площ от 108.50 кв. м. (сто и осем 
квадратни метра, петдесет дециметра) - „Изложбена зала”, в незавършен вид, находящи се 
в с. Острига, община Две могили, ул. ”Иван Дечев” № 3, при граници и съседи: север- 
УПИ IV-226, изток- улица, юг- УПИ IX-219. 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка из. № 
0708000057 от 20.01.2012г. е 2574.00лева (две хиляди петстотин седемдесет и четири лева, 
00 ст.), а пазарната оценка е в размер на 17580.00лева (седемнадесет хиляди петстотин и 
осемдесет лева, 00 ст.) 
 1.1. Началната цена за продажба при провеждане на публичния търг с явно 
наддаване да бъде 18 000 (осемнадесет хиляди лева).  

1.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

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

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

 Колеги, следващите пет точки от дневния ни ред са Докладни записки, чиито 
вносител съм аз и съгласно чл. 14, ал. 3 от нашия правилник № 1 при участие на 
председателя на Общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, по която 
той е страна или вносител, заседанието се ръководи от съветник до гласуването на проекта 
или прекратяване на обсъждането. 
 Предлагам този съветник да бъде г-н Донев, който да води останалата част от 
настоящото заседание.  

Моля, да преминем към процедура на гласуване на това предложение. 
Който е съгласен с предложението ми,а именно Общинският съветник Светлозар 

Донев да води останалата част от настоящото заседание, моля да гласува. 
Против. 
Въздържал се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 
 

Г-н Донев заема Председателското място, за да води останалата част от 

заседанието. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 631/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Бисерова Христова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Светлозар Ивелинов Иванов. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Заявлението беше разгледано на заседание на Комисията по „Здравеопазване и 

социална политика”. Става въпрос за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете на Драгомира Христова от град Две могили. Представени са всички 
необходими по наредбата ни документи – акт за раждане на детето, декларация, 
документи за завършено образование от двамата родители на детето, поради което 
становището на комисията е заявлението да бъде уважено.  

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Христова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо дете. 
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. 3, ал. 1 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. № 631 

от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 100 
 

1. Отпуска на Драгомира Бисерова Христова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на булевард „България” № 93, вх. 3, ет. 2 еднократна финансова 
помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за раждане на първо дете – Светлозар Ивелинов 
Иванов, роден на 12.01.2012 г.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 632/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стела Ганчева Кунева, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Велин Владимиров Стойчев. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа и това заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете. Заявлението е подадено от Стела Ганчева Кунева от град Две 
могили. Както и при първото, така и тук също са представени всички необходими по 
наредбата ни документи – Акт за раждане на детето, декларация, документи за завършено 
образование от двамата родители на детето. Единственият проблем тук е, че от 
представената ни справка от общинска администрация е видно, че майката е с постоянен 
адрес в град Две могили, а настоящ – град Варна, а бащата е с постоянен в град Ямбол и 
настоящ – град Две могили. По тази причина, становището на комисията е заявлението да 
бъде удовлетворено на 50 %.  

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Кунева да се отпусне 

еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете, тъй като 
бащата на детето – Владимир Красимиров Стойчев не е с постоянен адрес на територията 
на нашата Община. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка № 632 от 

08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 101 
 

1. Отпуска на Стела Ганчева Кунева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Цар Симеон” № 16 еднократна финансова помощ в размер 
на 100.00 (сто) лева за раждане на първо дете – Велин Владимиров Стойчев, роден на 
10.01.2012 г., тъй като бащата на детето – Владимир Красимиров Стойчев е с постоянен 
адрес в град Ямбол.  

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 633/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живееща в град 
Две могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа постъпилата молба 
на Милен Бейков Йорданов. В нея той твърди, че се нуждае от финансова помощ, тъй като 
е болен от диабет. Лицето е безработно и не е здравно осигурено. От получената справка 
от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили е видно, че същият не е 
регистриран в Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” град Две 
могили. По този повод е взел заем за да си плати здравните вноски и съответно – да се 
лекува чрез Здравната каса. Парите всъщност са му необходими за да си върне заема. 
Посетих момчето в дома му. Положението му – финансово имам предвид не е никак 
добро. Затова становището на комисията е да му се уважи молбата.   
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище на Милен Йорданов да 
му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Колегата г-н Юсеинов пропусна да спомене, че при заседание на комисията 
решението ни по този въпрос не беше единодушно.Парите, както отбеляза Юсеин са му 
необходими за да си върне заема. По нашата Наредба № 10 няма такава хипотеза за 
подпомагане. Въпросът тук според мен е: След като едно лице е безработно, би 
следвалото то да се регистрира в Бюрото по труда, а Милен не е направил това – защо? 
Ако беше направил това, вероятно той щеше да бъде включен по някоя програма, които 
вървяха и вървят в момента на територията ни. Тогава бих бил склонен да го 
подпомогнем. Но след като той не е направил това – аз съм против. Положението му 
наистина не е никак добро, но ако го подкрепим ще последват още такива. 

Светлозар Донев – Председателстващ Общинския съвет: 

 Колеги, тук има направени две предложения за решения – това на Комисията по 
„Бюджет и финанси” – на г-н Йорданов да му бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 200 лева и това на общинския съветник Байчо Георгиев – молбата на г-
н Йорданов да не бъде уважена. 

Моля, да преминем към процедура на гласуване на тези две предложения. 
Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 

именно: на г-н Йорданов да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
200 лева, моля да гласува. 

Против. 
Въздържал се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 4 (четири) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

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

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 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 № 633 от 08.02.2012 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 102 
 

1. Отпуска на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Осогово” № 17 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”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

„Въздържал се” - 2 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 634/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов Байрактаров, живееща в 
град Две могили. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа и тази молба за еднократна финансова помощ, която 
отново е на Ахмед Еминов Байрактаров от град Две могили. В неговата молба не са 
описани причините за исканата помощ, а само е посочено че иска помощта си за 2012 г. 
Тази категория хора като него смятат, че Общината е даденост и тя е длъжна всяка година 
да ги подпомага. От справка от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили е 
видно, че Ахмед Байрактаров получава социална пенсия и всички социални придобивки – 
месечни добавки за транспортни услуги, телекомуникационни услуги, диетично хранене и 
др. По тази причина становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка № 634 от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 103 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12.  
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 635/08.02.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Якуб Шукри Мъстън, живееща в град Две 
могили. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа и последната молба, 
която е от Якуб Шукри Мъстан от град Две могили, във връзка с възникналия пожар в 
къщата им, вседствие на което е изгорял покрива на къщата и голяма част от 
покъщнината. Тук няма какво да коментираме, становището на комисията е да се уважи 
молбата. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Якуб Шукри Мъстън да 
му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

След приключване на разискванията по петнадесета точка, 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. 3, пр. 3 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 № 635 от 08.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 104 
 

1. Отпуска на Якуб Шукри Мъстън, живеещ в град Две могили, на улица „Видин” 
№ 32 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (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”. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

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

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

От името на групата общински съветници  от ПП „ГЕРБ”, искам да направя едно 
предложение.  

Във връзка с настъпилото наводнение в село Бисер на 06.02.2012 година, 
причинено от скъсването на язовирна стена и оставането на стотици хора без дом и 
покъщнина, всеки един от нас да дари сума в размер на 20.00 (двадесет) лева, която да 
бъде преведена по сметката на Червен кръст. Сумата да бъде събрана до 17.02.2012 
година. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Във връзка със настоящата зимна обстановка, много граждани ме занимават в 
качеството си на общински съветник, че тротоарите не са добре почистени. Общината 
разполага с роторни машини и с подходяща техника, която е за това. Ще помоля Кмета на 
Общината от името на гражданите, тротоарите да бъдат почистени. 

3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Аз мисля, че полагаме доста грижи за доброто почистване на града. Издал съм 
заповед всеки да си почиства пред къщата. От утре ще организирам почестването на 
тротоарите. 

Искам да запозная Общинските съветници с финансовото състояние на Общината. 
Започваме 2012 година с неразплатени 442 668 лева, в това число: хранителни продукти 
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общо 103 265 лева, в ЦДГ – 18 281 лева и в Обществено хранене – 84 984 лева; горива за 
автобуси, автомобили и за отопление – 41 528 лева; ел.енергия, включително и улично – 
20 849 лева; материали (гуми автобуси, канцеларски и др.) – 20 395 лева; добив на дърва – 
20 461 лева; разходи за телефони, СОТ, от 2009 г. консултантски услуги, телевизия Кис и 
др. – 52 729 лева; почистване гробища – 20 953 лева; други услуги – 21 936 лева; текущ 
ремонт улици – 58 793 лева, а именно: Назъм Хикмет и Булаир – 4 341.36 лева; бул. 
България и ул. Камчия – 13 717.26 лева; ул.Янтра и Т. Каблешков – 3 793.56 лева; ул. 
Изгрев и Мусала – 10 563 лева; ул.Н.Й.Вапцаров,Черно Море и Кирил и Методий – 
8 395.14 лева; ул. Тетевен и Оборище – 2 670.60 лева; ул.В.Левски – 2 693.40 лева; в село 
Бъзовец, ул. Ф. Тотю – 12 464.34 лева; частично бул. България ІІІ клас – 154.34 лева; за 
капиталови разходи-Покрив Кацелово, основен ремонт улици, оценки за съответствие 
Младежки парк и гробищен парк – 63 187 лева, ул. Осогово – 7 704.59 лева; път 
мюсюлмански гробища – 13 849.80; членски внос – 6 540 лева; други разходи – 12 032 
лева; извършена работа през 2011, но нефактурирана (тротоарите) – 50 000 лева и общо 
задълженията ни стават през 2012 г. 492 668 лева. 

Освен това ще ви зачета Декларация и Отворено писмо от УС на „МИГ ЛИДЕР на 
територията на Две могили и Иваново”, които са пристигнали в канцеларията на 
Общината. 

Г-н Христов чете Декларацията и Отвореното писмо. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз искам да помоля Кмета на Общината за вбъдеще да не използва сесията на 
Общинския съвет за публично оповестяване на общността по определени въпроси. Има си 
други начини за това, а не да ни губите времето на нас. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, ако имате възможност аз съм готов да направим една пресконференция 
и да си поговорим, а и хората да разберак, какво всъщност имущество сме Ви оставили 
като наследство. 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Прочетох писмото и декларацията, не за да ви губя времето като Общински 
съветници, а защото това същото писмо е адресирано и до Вас и сметнах за необходимо да 
ви запозная. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Уважаеми колеги, 
Преди да обявя закриване на сесията искам да си припомним,че само след три дни 

е 19.02. На тази дата преди 139 години, край гр. София, на най-черната бесилка, която 
родината ни знае, бе обесен Васил Левски – Дякона, но той за нас – съвременниците 
остана безсмъртен. Сбъднаха се словата на  Ботев – „Тоз, който падне в бой за свобода – 
Той не умира.” 

Левски живее и днес в сърцата ни, защото България трябва да просъществува през 
вековете. А за това й трябва един Левски и един цял народ до него. 

Няма човек, който като чуе за подвизите, за делата, за живота на Левски, да не 
придобива нотка по-високо самочувствие и гордост.Днес, в кабинетите на политици, 
кметове, н хорта заемащи по-висок пост е закачен портрета на Левски.Истинското 
изпитание, обаче, е да вървим по пътя, предначертан от Апостола.Защото не високият 
пост прави човека, а човекът изпълва със смисъл длъжността, която заема. 

Уважаеми колеги, Левски е идеал за всеки честен и мислещ българин, идеал, който 
е мярка за делата ни. 

Ето защо си позволих да Ви кажа това, да Ви напомня за 19.02. 2012 година, за 
Левски. Нищо, че тази година 19.02. е неделя. Нека на този ден отдадем нужната почест и 
уважение към делата на този велик бългрин. Нека всеки от нас да постъпи така, както 
сърцето му го води. Благодаря Ви!  

Поради изчерпване дневния ред на шестото (редовно) заседание на Общинския 
съвет, обявявам същото за закрито. 
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Протоколът е изготвен на 17.02.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

    _______________(Христина Димитрова Ефтимова) 


