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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 
№ 7 

 

Днес, 30 март 2012 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна седмото 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, Кремена Любенова – зам.-кмет на Община Две могили, Димитър Димитров – 
зам.-кмет на Община Две могили, Мариета Петрова – секретар на Община Две могили, 
Михаил Манов – Началник РПУ – Две могили, Мирослав Енев – ВрИД Началник РПУ – 
Две могили, Мирослава Маркова – гл. юрисконсулт в Областна администрация град Русе, 
Йорданка Тодорова – старши специалист „Общинска собственост, стопанска дейност, 
търговия и защита на потребителя”, кметове на кметства от Община Две могили, 
граждани. 
      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  

Уважаеми колеги, Уважаеми кметове, Уважаеми дами и господа, преди да 
започнем работа искам да направя едно съобщение, а именно: от вчера Община Две 
могили има участие в Управителния съвет на АДО – Дунав, чрез избора на Кмета на 
Общината – Николай Христов в Управителния съвет на асоциацията. 

Позволявам си от името на всички да пожелая на г-н Христов успешен мандат в 
АДО – Дунав и с участието си в Управителния съвет да спомогне за подобряване на 
инфраструктурата на Общината, като част от дунавската стратегия на ЕС. 

Колеги, предлагам да започнем работа по същество. Всички имате материалите и 
дневния ред, имате ли предложения и становища по така предложения дневен ред? 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-жо Председател, аз искам първо да отбележа, че не за първи път Община Две 

могили има участие в Управителния съвет на АДО – Дунав. На предходния мандат на 
Общинския съвет лично аз бях член на Управителния съвет на АДО – Дунав. 

Освен това, в дневния ред на настоящото заседание в четири от точките имаме за 
приемане четири нормативни акта, чиито вносители са Председател на Общински съвет и 
общински съветници. По два от тях, съгласно чл. 83, ал. 3 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействиято му 
с общинската администрация имаме становище на Кмета на Общината, но по други два – 
нямаме такова. Става въпрос за приемането на измененията в Наредба № 13 и 
измененията в Правилник № 3. Поради тази причина, предлагам тези две точки да 
отпаднат от дневния ред. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
По отношение на тези две точки от дневния ред лично съм разговаряла с Кмета на 

Общината и той даде устното си становище по тях, което ще изрази и пред вас. 
Николай Христов – Кмет на Община Две могили: 
Разгледал съм Докладните записки за приемане на Наредба за изменение на 

Наредба № 13 и за приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 и имам 
становища по тях. Съгласен съм да бъдат разгледани на настоящото заседание. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  



 

 2 

Колеги, предлагам ви да гласуваме направеното предложение от г-н Байчо 
Георгиев. 

Който е съгласен т. 2 и т. 6 от дневния ни ред да отпаднат за разглеждане на 
настоящото заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се” предложението не се приема. 
 

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Няма. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
В такъв случай искам аз да направя едно предложение. 
Предлагам точка първа от дневния ред да стане точка двадесет и втора, тъй като от 

тази точка до края вносител на докладните съм аз, което не ми позволява да водя 
заседанието на Общинския съвет и ще трябва да изберем друг общински съветник и за 
това правя това предложение. 

Освен това, точка единадесета от дневния ред, която касае приемането на Отчет – 
анализ за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред на територията 
на РУ „Полиция” – град Две могили да стане точка първа от дневния ред, за да можем да 
освободим представителите на Районното управление, тъй като имат и други задачи. 

Колеги, предлагам ви да гласуваме направеното предложение. 
Който е съгласен т. 11 от дневния ред да стане т. 1, а т. 1 от дневния ред да стане т. 

22 от дневния ни ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
Радослав Радев – Общински съветник: 
Аз предлагам т. 18 от дневния ред, която касае отдаването под наем на земеделска 

земя от остатъчния фонд на Община Две могили в землището на село Баниска да отпадне. 
Мотивите ми за това са, че Докладната записка беше разгледана на заседание на 
комисията по земеделие и стигнахме до извода, че такива парцели трябва да се отдават 
под наем на местни жители, а не на хора от други Общини. Трябва да мислим за 
развитието на бизнеса на територията на нашата Община. 

Николай Христов – Кмет на Община Две могили: 
Вие като общински съветници ми ограничавате правата по този начин, но щом 

искате – оттеглям си докладната записка. 
 

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  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 116-674/13.03.2012 г. за състоянието на престъпността и 
опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”.  
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2. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 105-663/05.03.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 650/22.02.2012 г., относно: 
Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец за 2011 година. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 649/22.02.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец за 2011 година. 
 Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
 5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община Две 
могили, област Русе. 

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

6. Докладна записка от Радослав Радев с вх. № 621/06.02.2012 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”. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 653/27.02.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Помен за 2011 година. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 654/27.02.2012 г., относно: 
Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” село Батишница и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107-665/05.03.2012 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина – 1927” село Чилнов за 
периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111-669/08.03.2012 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Зора – 1930” село Помен за 2011 г.и 
насоки за работата му през 2012 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
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11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117-675/14.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Миланова Христова, 
живуща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 122-680/16.03.2012 г., 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123-681/16.03.2012 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница. 
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124-682/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището 
на село Могилино. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125-683/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в 
землището на село Могилино. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126-684/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в 
землището на село Батишница. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129-687/19.03.2012 г., 

относно: Допълнение към Решение № 93, прието с Протокол № 6/15.02.2012 г. за 
приемане на бюджета на Община Две могили за 2012 г. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130-688/19.03.2012 г., 

относно: Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за 
опазване на околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като 
част от нея. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-689/21.03.2012 г., 
относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2013 г. в Община Две могили. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 102-660/02.03.2012 г., 
относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 134-692/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Виктор Владимиров Димитров. 

Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 135-693/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Ибрахимов Юсеинов. 

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

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 136-694/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Назифе Руждиева Адямова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Есин Ерханова Адямова. 

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

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 137-695/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нуршен Мустафова Илиязова, 
живееща в град Две могили за раждане на близнаците – Айсу Талибова Ахмедова и 
Гюлчин Талибова Ахмедова 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
   Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 138-696/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Атанасова Стефанова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Николай Бончев Маринов. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139-697/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 140-698/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамян Янков Белчев, живеещ в 
град Две могили, на улица „Места” № 12 

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

28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 141-699/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

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

29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 142-700/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анелия Михайлова Маринова, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

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

30. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 143-701/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова, 
живееща в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. 
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Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

31. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 144-702/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Найденов Иванов и 
Славчо Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. 

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

32. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 145-703/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

33. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 146-704/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 

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

34. 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:` 
Отчет – анализ с вх. № 116-674/13.03.2012 г. за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 
На заседание на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 

интереси и други дейности” разгледахме предложения отчет за състоянието на 
престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град 
Две могили. Като цяло го приемаме, но предлагам да дадем думата на новия Началник на 
РУ – Михаил Манов, който е тук сред нас. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Михаил Манов – Началник РУ „Полиция” град Две могили: 
Казвам се Михаил Манов и съм главен инспектор от 20 години в системата на 

МВР. Със заповед на Министъра на вътрешните работи съм назначен за Началник на РУ в 
град Две могили, временно. 

Назначен съм едва от две седмици и все още съм в процес на запознаване с 
обстановката. Минахме на оглед през по-голямата част от селата, като направихме срещи 
с Кметовете на кметства. Има много неща, които трябва да се оправят, но сега няма да 
говоря негативно. Много от селата нямат приемни, където районните инспектори да 
провеждат срещи с населението. Всички Кметства се отзоваха, така че няма да има 
проблем да ни предоставят такива помещения за приемни.  

Тъй като г-н Енев е изготвял отчета преди да бъда назначен аз, той е по-добре 
запознат с обстановката и предлагам да му дадем думата да го представи. 

2. Мирослав Енев – ВрИД Началник РУ „Полиция” град Две могили: 
Аз ще ви запозная съвсем накратко със състоянието на престъпността и опазването 

на обществения ред на територията на Община Две могили.  
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На територията на Община Две могили живеят основно три етнически групи 
население: българи – 5 679 лица, турци – 3 204 лица и роми – 1 866 лица. Отношенията 
между етническите групи са толерантни, като проявяват взаимно уважение към обичаите 
си. 

През 2011 година РУП – Две могили са регистрирани 87 броя престъпления, от 
които 40 са отчетени като разкрити. От регистрираните 87 броя престъпления 24 броя са 
регистрирани срещу неизвестен извършител, като 16 от тях са разкрити. Регистрираните 
срещу неизвестен извършител са 63, от които 24 са разкрити. От всички регистрирани 
престъпления кражбите са 44 броя, от които 17 са разкрити. От тях 19 броя са взломните 
кражби, като 5 са разкрити.  

С най-много регистрирани престъпления на територията на Общината е град Две 
могили – 30 извършени, като 18 са разкрити. 

От останалите населени места с голям брой престъпления се отличава село 
Кацелово – 14 извършени, като 6 са разкрити. 

Тъй като селото е крайно и липсва местен полицейски служител, това затруднява 
своевременното отреагиране на получените сигнали и превантивната дейност. 

Като за сравнение село Помен също е отдалечено населено място, но там през 
отчетния период са регистрирани едва 2 престъпления. Това е така, тъй като в съседното 
село Могилино има местен служител, който обслужва двете села. 

От представените статистически данни се вижда, че през последните години РУП – 
Две могили успява да задържи на едно и също ниво престъпността на територията на 
Община Две могили. 

През 2011 година са установени 14 броя непълнолетни извършители на 
престъпления, които са извършили 11 престъпления.  

Трагичен е факта, че броя на малолетните извършители на престъпления е 
нараснал. Това е така, защото липсва инспектор детска педагогическа стая.  

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Благодарим на г-н Енев за изчерпателното представяне на отчета. На заседание на 

комисията много подробно го разгледахме, като направихме следните констатации: за 
района Кацелово – Острица липсва младши инспектор. На предходния мандат 
предоставихме автомобил точно за този район, защо там няма присъствие на полицейски 
инспектор? И второ, липсата на детска педагогическа стая – на всяка цена трябва да се 
намери начин да се отдели щатна бройка за това. На територията на Общината има две 
средни и едно основно училище и не е нормално да няма такъв инспектор.  

4. Михаил Манов – Началник РУ „Полиция” град Две могили: 
В отговор на първия въпрос ще кажа, че селата Пепелина, Широково, Острица, 

Каран Върбовка и Кацелово се обслужват от младши инспектор Иван Иванов. Той ще 
ползва автомобила, който е предоставен от Община Две могили.  

По втория въпрос – за момента няма инспектор детска педагогическа стая, но 
лично аз ще докладвам на Директора и ще искам промяна на щата. Това може да стане 
отново със заповед на Министъра. Факт е, че наистина срещаме трудност с такива деца и 
за момента ползваме услугите на РУ – град Бяла, където разполагат с такъв инспектор. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник:  
Искам да благодаря на РУП – град Две могили за тяхното съдействие. Община Две 

могили се е отзовала на техните проблеми, като им предоставихме 3 автомобила и сме 
поели ангажимента за горивото. Искам само да ви помоля да обърнете внимание и да се 
засили контрола на МПС, тъй като се кара с много високи скорости.  

Освен това, нека се наблегне на МПС, които извозват дървесина. Разбива се 
пътната мрежа, нека се оказват други трасета за извозването на дървесина. 

Взаимодействието между Община, Общински съвет и Районно управление е много 
добро, нека си остане такова. 

След приключване на разискванията 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 



 

 8 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Отчет – анализ с вх. № 116-674 от 13.03.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 105 

 

1. Приема за сведение Отчет – анализ за състоянието на престъпността и 
опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 105-663/05.03.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13. Това се 
налага, тъй като в брой 107 от 2011 година на Държавен вестник бе публикувано 
Постановление на Министерски съвет, с което се направи изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. С 
проекта за наредба се предлага изменение само на общите текстове в Наредба № 13, като 
навсякъде думите „специалната закрила” и „специална закрила” се заменят съответно с 
думите „закрилата” и „закрила”. Становището на комисията е да се приеме предложения 
проект за Наредба, като тя влезе в сила от 01.04.2012 г. Искам само да попитам какво е 
становището на Кмета на Общината? 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз нямам друго предложение за промяна на Наредбата. Нека се приеме, така както 

е предложена. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, съгласно чл. 93, ал. 3 Общинският съвет обсъжда и приема, съобразно 

предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст по текст или параграф по 
параграф. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, а именно: 

навсякъде в наредбата думите “специалната закрила” и “специална закрила” се заменят 
съответно със “закрилата” и “закрила”, 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. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, а именно: 
навсякъде в приложения № 1 и № 2 думите “специална закрила” се заменят със “закрила”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, а именно: 
разпоредбите на параграф 1 и параграф 2 влизат в сила от 01.04.2012 г. 

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 втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, пр. 2 във връзка с 
чл. 93  от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка 
с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с Постановление на 
Министерския съвет № 368 от 29.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 105-663 от 
05.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 106 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, 
област Русе, който влиза в сила от 01.04.2012 г. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, 
област Русе. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 650/22.02.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец за 2011 година. 
По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа настоящата информация на Читалището в 
село Бъзовец. Като цяло информацията е много подробна, отбелязани са всички празници 
на селото. Читалището работи много добре според възможностите си. Становището на 
комисията е да се приеме предложената информация. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
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Аз искам само да добавя, че Читалището в село Бъзовец се нуждае от спешен 
ремонт. Тавана му е пробит на много места, а сцената цялата прожинира, когато има 
движение по нея. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз имам една забележка по проекта за решение. Нека в решението се запише 

годината на създаване на Читалището и в основанието се отбележи Правилник № 1. 
3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Съгласни сме с г-н Георгиев. Всички Читалища си имат година на създаване и е 

редно тя да бъде записана в решението. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 650 от 22.02.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 107 

 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 
1928” в село Бъзовец за 2011 година. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1928” в 
село Бъзовец за 2011 година. 

 

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. № 649/22.02.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец за 2011 година. 
 По нея докладва:  

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

Докладната записка беше разгледана на заседание на нашата комисия. 
Информацията е представена в стилистичен вид, но иначе е обширна. Обхваща всички 
въпроси, които са възниквали в процеса на работата и това как са решавани. Становището 
на комисията е да се приеме информацията. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 
Към информацията аз нямам какво да добавя. Искам само да попитам Кмета на 

Общината защо се направи това съкращение при мен като половин бройка от трактора и 
буса се съкратиха. Така работата се затруднява много, тъй като работното време на 
тракториста и на буса съвпада. Нека се възстанови работното време на работника на пълен 
работен ден. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Това е въпрос на организация на общинското ръководство. Така сме преценили и 

така сме направили. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
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№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 649 от 22.02.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 108 

 

1. Приема за сведение Информацията за работата на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за 2011 година. 

Приложение: Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец за 2011 
година. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община Две 
могили, област Русе. 

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

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

Миналата година беше приет нов Закон за горите. В чл. 181, ал. 6 от него ни 
задължава да определим реда за управление на горските територии – общинска 
собственост. 

На заседание на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика 
и евроинтеграция” разгледахме много подробно проекта за Наредба. На заседанието 
присъстваха двама служители от общинска администрация, които изложиха становището 
на Кмета на Общината за допълнение на наредбата, а то е: 

1. Към чл. 31 да се добавят нови: 
ал. 8 „Цената за учредяване на право на ползване за временен или постоянен 

пчелин е в размер на 25.00 лева /дка за една година” 
ал. 9 „Цената се заплаща в 1-месечен срок от влизане в сила на акта за учредяване 

на право на ползване на постоянен пчелин или от издаване на разрешението за временен 
пчелин”  

ал. 10 „След извършено плащане, кметът на общината сключва договор със 
заявителя. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване в 
Служба вписвания- гр. Бяла и копие от вписания договор се изпраща в Регионална 
дирекция по горите град Русе” 

2. В чл. 37, ал. 4 текста „...и Закона за обществените поръчки” да отпадне; 
3. В чл. 65, ал. 2 да се добави т. 12 „сигнализират длъжностните лица по чл. 72, ал. 

1 при установяване на данни за извършено административно нарушение, свързано с 
дейността в горите” 

4. Към чл. 37, ал. 1 да се добави изречение второ: Сечите в горите в защитените 
територии и защитените зони се провеждат при спазване на заповедите за тяхното 
обявяване и плановете им за управление; 

5. Към чл. 52, да се добави ал. 2: „ Оценка на здравословното състояние на горите и 
на необходимостта от провеждане на защитни мероприятия в тях се извършва с прогноза , 
изготвена от специализирани териториални звена към Изпълнителна агенция по горите- 
лесозащитни станции, и утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната 
дирекция по горите”. 
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Комисията приема всички предложения за допълнение на наредбата на Кмета на 
Общината, като освен това в ал. 6 да бъде записано Актуализирания Общински план за 
регионално развитие на Община Две могили. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук отново съгласно чл. 93, ал. 3 Общинският съвет обсъжда и приема, 

съобразно предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст по текст или 
параграф по параграф. 

Преминаваме към процедура на гласуване. 
Глава първа – Общи положения: 

Тук има предложение в чл. 6 да бъде записано „...Актуализирания общински план 
за регионално развитие на Община Две могили”. Който е съгласен в чл. 6 да бъде записано 
„...Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две могили”, 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. 
Глава втора – Собственост: 
 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІ се приема. 

 

Раздел ІІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІІсе приема. 

 

Раздел ІV: 

Тук има предложение чл. 31 да се добавят нови ал. 8 с текста: „Цената за 
учредяване на право на ползване за временен или постоянен пчелин е в размер на 25,00 
лева /дка за една година”, ал. 9 с текста: „Цената се заплаща в 1-месечен срок от влизане в 
сила на акта за учредяване на право на ползване на постоянен пчелин или от издаване на 
разрешението за временен пчелин” и ал. 10 с текста: „След извършено плащане, кметът на 
общината сключва договор със заявителя. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е 
учредено правото на ползване в Служба вписвания- гр. Бяла и копие от вписания договор 
се изпраща в Регионална дирекция по горите град Русе”.  

Освен това чл. 31 е записан два пъти, поради техническа грешка. 
Който е съгласен в чл. 31 да бъдат добавени тези три алинеи, моля да гласува. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
Глава трета – Стопанисване на общинските горски територии: 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ: 
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Тук има направено предложение в чл. 37, ал. 1 да се добави ново изречение 2, 

което гласи: Сечите в горите в защитени територии и защитените зони се провеждат при 
спазване на заповедите за тяхното обявяване и платовете изм за управление. 
 Освен това в чл. 37, ал. 4 текста „... Закона за обществени поръчки” да отпадне. 
 Който е съгласен с направените предложения, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” предложенията се приемат. 
Глава четвърта – Ползване на дървесина и на недървесни продукти: 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІ се приема. 

 

Раздел ІІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІІ се приема. 

Глава пета – Защита на горските територии: 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ: 

Тук отново чл. 52 се повтаря, поради техническа грешка. 
Има предложение чл. 52 да се добави с нова ал. 2 „Оценка на здравословното 

състояние на горите и на необходимостта от провеждане на защитни мероприятия в тях се 
извършва с прогноза, изготвена от специализирани териториални звена към Изпълнителна 
агенция по горите- лесозащитни станции, и утвърдена от изпълнителния директор на 
Изпълнителната дирекция по горите”. 

Който е съгласен с направените предложения, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” предложенията се приемат. 
 

Раздел ІІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІІ се приема. 

Глава шеста – Достъп до горите – няма направени предложения за изменение 

и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” глава VІ се приема. 

Глава седма – Строителство в горските територии на Общината, без 

промяна на предназначението – няма направени предложения за изменение и 

допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” глава VІІ се приема. 

Глава осма – Управление и опазване на горските територии – собственост на 

Общината: 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  
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След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ: 

Тук има направено предложение в чл. 65, ал. 2 да се добави нова т. 12 
„Сигнализират длъжностните лица по чл. 72, ал. 1 при установяване на данни за 
извършено административно нарушение, свързано с дейността в горите”. 

Който е съгласен с така направеното предложение, 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. 
Глава девета – Административнонаказателни разпоредби: 

Раздел І – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел І се приема. 

 

Раздел ІІ – няма направени предложения за изменение и допълнение.  

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” раздел ІІ се приема. 

Глава десета – Преходни и заключителни разпоредби: 

Параграф 1 – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 1 се приема. 

 

Параграф 2 – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 2 се приема. 

 

Параграф 3 – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 3 се приема. 

 

Параграф 4 – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 4 се приема. 

 

Параграф 5 – няма направени предложения за изменение и допълнение. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 5 се приема. 

 

Параграф 6 – Наредбата влиза в сила от 01.04.2012 г. 

След проведеното гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” параграф 6 се приема. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1, пр. 2 във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за горите във 
връзка с чл. 93 Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 644 от 17.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 109 

 

1. Приема Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община 
Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.04.2012 г. 
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Приложение: Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в 
Община Две могили, област Русе. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Радослав Радев с вх. № 621/06.02.2012 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”. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Предложението за приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 бе 
разгледано на заседание на комисията. Това се налага, тъй като със свое Решение № 43 по 
Протокол № 4/23.12.2011 г. Приехме структурата и числеността на общинската 
администрация. В нея е посочено, че числеността на КООРС е 7 души. Това налага и 
изменението на Правилник № 3, където в чл. 10 числото „9” се заминя с числото „7” и в 
чл. 11 съответно числото „8” се заменя с числото „6”. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложените изменения в Правилника. Две от бройките на 

КООРС ще бъдат заети с охраната на общинските гори. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук отново трябва да гласуваме параграф по параграф. 
Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, а именно: в 
чл. 10, ал. 1 числото „9” се заменя  с числото „7”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, а именно: в 
чл. 11, т. 2 числото „8” се заменя  с числото „6”, моля да гласува с вдигане на ръка 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, а именно: 
разпоредбите на параграф 1 и параграф 2 влизат в сила от 01.01.2012 г., 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 шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, пр. 2 във връзка с 
чл. 93 от Правилник№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 621 от 06.02.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 110 

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за 
организацията, управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, 
обществен ред и сигурност”, който влиза в сила от 01.01.2012 г.. 

Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за 
организацията, управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, 
обществен ред и сигурност”. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 653/27.02.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Помен за 2011 година. 
По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Докладната записка беше разгледана на заседание на комисията. Прави 
впечатление обширната информация. Кмета на село Помен си върши добре работата не 
само в подаването на тези информации. Информацията е добре разработена, обхванати са 
всички проблеми и въпроси. Становището на комисията е да се приеме представената 
информация. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Вели Велиев – Кмет на Кметство село Помен: 
Относно информацията аз нямам какво да допълня. Искам само да споделя своите 

притеснения, че както в национален мащаб, така и в село Помен изключително много 
нарасна безработицата. Населението остана без препитание и сред населението се усеща 
демографски взрив. Младите хора се принуждават да оставят семействата си и да 
напуснат селото, за да търсят препитание на друго място. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 653 от 27.02.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 111 

  

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Кмета на Кметство село 
Помен за 2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2011 
г. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 654/27.02.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” село Батишница и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 

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

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа информацията на Читалището в село 
Батишница. Тя е много подробна, всички важни дати са отбелязани. В информацията е 
включен и финансов отчет на Читалището. Като цяло комисията предлага да приемем 
представената информация. Трябва да се обърне внимание на материално – техническата 
база, Читалището се нуждае от ремонт, сцената е неизползваема. Трябва да се помисли да 
се отделят средства за ремонт на Читалището. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Състоянието на Читалищата наистина е много лошо. Тази седмица ходихме с г-н 

Донев на приемна в село Батишница и посетихме Читалището. Сцената е абсолютно 
неизползваема. Приехме бюджета на Общината за 2012 година, а не помислихме за 
Читалищата. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
В следващите няколко докладни записки имаме продажби на имоти, в които сме 

посочили, че 50 % от средствата ще се преведат по сметките на съответното село и така 
ще може да се помогне. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 654 от 27.02.2012 г., 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 112 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” 
село Батишница и за изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” село 
Батишница и за изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107-665/05.03.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Светлина – 1927” село Чилнов за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

По нея докладва:  
1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
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Информацията на Читалището в село Чилнов е наситена с много мероприятия. 
Читалището е спечелило многобройни награди. От културния календар не е пропуснато 
отбелязването на нито един празник. Много добра е и боблиотечната дейност. 
Читалището е средище за духовността на селото. Финансовия отчет е направен много 
подробно. Факт, обаче е че Читалището разполага с много лошо осветление, а иначе долу-
горе е в добро състояние. Комисията разгледа информацията на свое заседание и предлага 
да се приеме. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и 
Докладна записка с вх. № 107-665 от 05.03.2012 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 113 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Светлина – 1927” 
село Чилнов за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Светлина – 1927” село 
Чилнов за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

 

 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. № 111-669/08.03.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Зора – 1930” село Помен за 2011 г.и насоки за 
работата му през 2012 г. 

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

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа и тази информация на Читалището в село 
Помен на свое заседание. Информацията е много пълна и подробна. През 2010 година е 
извършен ремонт на Читалището със собствени средства. Трябва и другите Читалища да 
помислят за това. Като цяло комисията приема предоставената информация. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и 
Докладна записка с вх. № 111-669 от 08.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 114 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Зора 1930” село 
Помен за 2011 г. и насоки за работата му през 2012 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Зора 1930” село Помен за 
2011 г. и насоки за работата му през 2012 г.   
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Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117-675/14.03.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Миланова Христова, живуща в град 
Две могили, на улица „Места” № 14. 

По нея докладва:  
1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа настоящата докладна записка, която касае отпускането на 

еднократна финансова помощ на Янка Миланова Христова в размер на 96 лева. Това се 
налага, тъй като се е извършило транспортиране на въпросната годпожа от едно лечебно 
заведение в друго, но не е имало кой да покрие направените разходи. Тъй като разходите 
вече са платени, становището на комисията е да подкрепим предложението и отпуснем 
средствата. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински ъветник: 
Аз лично ще гласувам „Против”. Не възразява за това да се изплати въпросната 

сума на Янка Христова. Ще гласувам „Против”, тъй като не е спазена процедурата и 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика” не е разгледала докладната записка 
и не се е произнесла по нея. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 117-675 от 
14.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 115 

 

1. Отпуска на Янка Миланова Христова, живееща в град Две могили, на улица 
„Места” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 96.00 (деветдесет и шест) лева.  

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 
 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 3 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 122-680/16.03.2012 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната записка, която касае 

продажбата на имот частна общинска собственост в землището на село Батишница. 
Имотът представлява дворно място с площ 410 кв.м. Данъчната оценка е в размер на 
913.20 лева, а пазарната – 1 025 лева. Предложението на Кмета на Общината е имотът да 
бъде продаден, като началната цена при провеждането на публичния търг с явно 
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наддавяне да бъде в размер на 1 100 лева. Комисията излезе със становище да бъде 
продаден имотът, като в решението бъдат направени малки допълнения, като т. 2.2. да се 
включи в т. 2.1. от решението, а като т. 2.2. да бъде изписан тектът: 

„2.2. 50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение.” 

Освен това, комисията предлага да се добави нова т. 3.3. със следния текст: 
„3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 

общинския съвет, копие от него.” 
В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Имотът представлява дворно място и кметството не се нуждае от него, след като 

има проявен интерес аз съм съгласен да се продаде, ние не можем да го стопанисваме.  
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз имам едно предложение по повод на изписването на решението, нека имотите в 

решението се изписват съгласно скицата на имота, да се описват точните граници и 
съседи. Не е необходимо в решението да се посочва кой номер е удостоверението за 
данъчна оценка, така или иначе то е приложено към докладната записка. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Съгласни сме с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси” и на г-н 

Георгиев. Нека всички решения за продажба на имоти бъдат изписани по този начин. 
След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 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 Докладна записка с 
вх. № 122-680 от 16.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 116 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г., имот – частна общинска собственост по 
Акт за частна общинска собственост № 3508 от 27.12.2012 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Дворно място” с площ от 410 кв. м. (четиристотин и десет квадратни 
метра), съставляващо новообразуван поземлен имот с пл. № 564 (петстотин шестдесет и 
четири) в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния план на село Батишница, област 
Русе, при граници и съседи: север – поземлен имот XІ - 460 (римско единадесет, тире, 
арабско четиристотин и шестдесет), изток – път, юг – поземлен имот І – 474 (римско едно, 
тире, арабско четиристотин седемдесет и четири), находящ се в село Батишница, на улица 
”Дунав” № 56б. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване следният 
имот – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 3508 от 
27.12.2012 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ от 410 кв. 
м. (четиристотин и десет квадратни метра), съставляващо новообразуван поземлен имот с 
пл. № 564 (петстотин шестдесет и четири) в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния 
план на село Батишница, област Русе, при граници и съседи: север – поземлен имот XІ - 
460 (римско единадесет, тире, арабско четиристотин и шестдесет), изток – път, юг – 
поземлен имот І – 474 (римско едно, тире, арабско четиристотин седемдесет и четири), 
находящ се в село Батишница, на улица ”Дунав” № 56б. 
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2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 913.20 (деветстотин и тринадесет 
лева и двадесет стотинки), а пазарна оценка е в размер на 1 025.00 (хиляда двадесет и пет 
лева и нула стотинки), определя началната цена за продажба при провеждане на 
публичния търг с явно наддаване да бъде 1 100.00 (хиляда и сто лева и нула стотинки). 

2.2.  50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение. 

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

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

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

3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 
общинския съвет, копие от него. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123-681/16.03.2012 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница. 
По нея докладва:  
1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Тази докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията. Тук 

отново става въпрос за продажбата на имот частна – общинска собственост в село 
Батишница. Имотът представлява дворно място с площ от 6 500 дка. Става въпрос за 
сградата на ОУ в село Батишница и след закриването му нуждата от сградите отпада. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 77 334 лева, а пазарната – 103 570 лева. 
Предложението на Кмета на Общината е началната цена при провеждането на публичния 
търг да бъде 103 570 лева. Становището на комисията еда приемем предложението, като 
решението бъде изписано по начина, по който предложиха г-жа Адям и г-н Георгиев.  

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
В решението да се запише имота по устройствения план, не по регулационния. 
2. Йорданка Тодорова – Старши специалист „Общинска собственост, 

стопанска дейност, търговия и защита на потребителя” в Община Две могили: 
Категорично възразявам, относно забележката на г-н Георгиев. Регулационен план 

все още съществува, Община Две могили има 11 населени места и разполага с 
регулационните им планове. 

По повод начина на изписване на решенията – дали решението ще бъде описано по 
скицата точно и подробно или не – не е толкова от значение, така или иначе решението на 
общински съвет си е решение, а не разпоредителна сделка. Общинска администрация си 
знае задълженията и не е необходимо да вменявате точка в решението, с която да 
задължавате Кмета да изпраща на общински съвет договор за продажба. Кмета е наясно 
какви са му правата и задълженията, съгласно чл. 44 от ЗМСМА. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Това е решение на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика 
и евроинтеграция”. Ние решихме така да вменим тези задължения на Кмета на Общината, 
като т. 3.3. в решението и това е по отношение на всички продажби. 

4. Микерям Адям – Общински съветник: 
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Аз искам да изразя своето притеснение от това, че след продажбата му училището 
може да бъде съборено. Предлагам ви в т. 2 решението да бъде допълнено с текста: „... без 
право на събаряне.” 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Ние не можем да поставяме такива условия. За целта можеше да се обяви не търг, а 

конкурс, където се посочват определени условия при продажбата на имота. 
6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Аз искам да попитам г-н Георгиев като юрист, в договора за продажба можем ли да 

вменим такива ограничения за събаряне? 
7. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Не, не можем. В момента не можем да налагаме никакви условия. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред има направено предложение от общинския 

съветник Микерям Адям в т.2 решението да бъде допълнено с текста: „... без право на 
събаряне.”. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението от общинския съветник Микерям Адям в т.2 
решението да бъде допълнено с текста: „... без право на събаряне.”, моля да гласува с 
вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 6 (шест) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържали се” 

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

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 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 Докладна записка с 
вх. № 123-681 от 16.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 117 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел ІІ (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г., имот – частна общинска собственост по 
Акт за частна общинска собственост № 1094/29/ от 05.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Дворно място” с площ от 6 500 кв. м. (шест хиляди и петстотин 
квадратни метра), съставляващо Урегулиран поземлен имот VII-238 (римско седем, тире, 
арабско двеста тридесет и осем) в кв. 21 (двадесет и едно) по регулационния план на село 
Батишница, заедно с построената в него през 1939 г. двуетажна масивна сграда – бивше 
„Училище”, с площ от 530 кв. м. (петстотин и тридесет квадратни метра) и двуетажна 
пристройка  строена през 1980 г., с площ от 240 кв. м. (двеста и четиридесет квадратни 
метра), при граници и съседи: от три страни улици, „Здравен дом” и „Културен дом”, 
находящ се в село Батишница, на улица „Дунав” № 36. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – 
частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 1094/29/ от 
05.08.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно място” с площ от 6 500 
кв. м. (шест хиляди и петстотин квадратни метра), съставляващо Урегулиран поземлен 
имот VII-238 (римско седем, тире, арабско двеста тридесет и осем) в кв. 21 (двадесет и 
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едно) по регулационния план на село Батишница, заедно с построената в него през 1939 г. 
двуетажна масивна сграда – бивше „Училище”, с площ от 530 кв. м. (петстотин и тридесет 
квадратни метра) и двуетажна пристройка  строена през 1980 г., с площ от 240 кв. м. 
(двеста и четиридесет квадратни метра), при граници и съседи: от три страни улици, 
„Здравен дом” и „Културен дом”, находящ се в село Батишница, на улица „Дунав” № 36. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 77 334.50 (седемдесет и седем 
хиляди, триста тридесет и четири лева и петдесет стотинки), а пазарна оценка в размер на 
103 570.00 (сто и три хиляди, петстотин и седемдесет  лева и нула стотинки), определя 
началната цена за продажба при провеждане на публичния търг с явно наддаване да бъде 
103 570.00 (сто и три хиляди петстотин и седемдесет лева и нула стотинки). 

2.2.  50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение. 

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

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

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

3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 
общинския съвет, копие от него. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124-682/19.03.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село 
Могилино. 

По нея докладва:  
1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Нашата комисия разгледа и тази докладна записка, която касае отново продажба на 

имот – частна общинска собственост в землището на село Могилино. Имотът 
представлява „Ливада” с площ от 2.501 дка, 10 категория на земята. Данъчната оценка е в 
размер на 13.10 лева, а пазарната – 158 лева. Предложението за начална цена при 
провеждането на търга е 500 лева и след като има проявен интерес към имота 
становището на комисията е имотът да бъде продаден, като решението бъде допълнено и 
изписано по начина, по който се приеха и предходните решения за продажба. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
По четиринадесета точка, 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 Докладна записка с вх. № 124-682 от 16.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 118 

 

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел ІІ (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
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Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г., имот – частна общинска собственост по 
Акт за частна общинска собственост № 1693 от 16.05.2009 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Ливада”, с площ от 2.501 (два декара петстотин и един квадратни 
метра), съгласно Скица № Ф52198 от 02.03.2012 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 000184 (сто осемдесет и четири), образуван от имот 
№ 000151 (сто петдесет и едно), десета категория на земята при неполивни условия, 
находящ се в местността „Юртлука”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Могилино, ЕКАТТЕ 30380, при граници и съседи: имот № 000169 – 
ливада на Община Две могили, имот № 000153 – полски път на Община Две могили, имот 
№ 000152 – наводнена ливада на Стилиян Радославов Радев и имот № 154001 – залесена 
територия на МГЗ – ДЛ/ДДС. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – 
частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 1693 от 
16.05.2009 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Ливада”, с площ от 2.501 (два 
декара петстотин и един квадратни метра), съгласно Скица № Ф52198 от 02.03.2012 г., 
издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ имот № 000184 (сто осемдесет 
и четири), образуван от имот № 000151 (сто петдесет и едно), десета категория на земята 
при неполивни условия, находящ се в местността „Юртлука”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Могилино, ЕКАТТЕ 30380, при граници 
и съседи: имот № 000169 – ливада на Община Две могили, имот № 000153 – полски път на 
Община Две могили, имот № 000152 – наводнена ливада на Стилиян Радославов Радев и 
имот № 154001 – залесена територия на МГЗ – ДЛ/ДДС. 

2.1 При данъчна оценка на имота в размер на 13.10 (тринадесет лева и десет 
стотинки), а пазарна оценка в размер на 158.00 (сто петдесет и осем лева и нула стотинки), 
определя началната цена за продажба при провеждане на публичния търг с явно наддаване 
да бъде 500.00 лева (петстотин лева и нула стотинки).  

2.2.  50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение. 

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

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

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

3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 
общинския съвет, копие от него. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125-683/19.03.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в землището 
на село Могилино. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Следваща докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията. Тя 

касае отново продажба на имот с площ от 7.512 дка „Изоставена нива”. Имотът отново е в 
землището на село Могилино, при данъчна оценка в размер на 883.40 лева и пазарна в 
размер на 4 695 лева, предложението на Кмета за начална цена при провеждането на търга 
е 5 000 лева. Становището на комисията е да се приеме предложението, като решението 
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отново бъде допълнено с точките, както в предходните решения, и освен това да се добави 
право на преминаване през четирите имота. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
По петнадесета точка, 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 Докладна записка с вх. № 124-682 от 16.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 119 

 

1 Дава съгласието си да бъде включен в Раздел ІІ (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г., имот – частна общинска собственост по 
Акт за частна общинска собственост № 1850 от 05.06.2009 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: „Изоставена нива”, с площ от 7.512 (седем декара петстотин и 
дванадесет квадратни метра), съгласно Скица № Ф52199 от 02.03.2012 г., издадена от 
Общинска служба „Земеделие”, представляващ имот № 136001 (сто тридесет и шест 
хиляди и едно), трета категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Хотола” по картата на възстановената собственост на землището на село 
Могилино, ЕКАТТЕ 30380, при граници и съседи: имот № 000034 – Рибарник на Цветан 
Диков Върбанов и др., имот № 150002 – залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 
000036 – дере на Община Две могили, имот № 136002 – изоставена нива на Теменуга 
Младенова Иванова и землищна граница. Право на преминаване през имот № 136002 (сто 
тридесет и шест хиляди и две), имот № 136003 (сто тридесет и шест хиляди и три), имот 
№ 136004 (сто тридесет и шест хиляди и четири) и имот № 000037 (тридесет и седем). 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – 
частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 1850 от 
05.06.2009 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Изоставена нива”, с площ от 
7.512 (седем декара петстотин и дванадесет квадратни метра), съгласно Скица № Ф52199 
от 02.03.2012 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ имот № 
136001 (сто тридесет и шест хиляди и едно), трета категория на земята при неполивни 
условия, находящ се в местността „Хотола” по картата на възстановената собственост на 
землището на село Могилино, ЕКАТТЕ 30380, при граници и съседи: имот № 000034 – 
Рибарник на Цветан Диков Върбанов и др., имот № 150002 – залесена територия на МЗГ-
ДЛ/ДДС, имот № 000036 – дере на Община Две могили, имот № 136002 – изоставена нива 
на Теменуга Младенова Иванова и землищна граница. Право на преминаване през имот № 
136002 (сто тридесет и шест хиляди и две), имот № 136003 (сто тридесет и шест хиляди и 
три), имот № 136004 (сто тридесет и шест хиляди и четири) и имот № 000037 (тридесет и 
седем). 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 883.40 (осемстотин осемдесет и три 
лева и четирдесет стотинки), а пазарна оценка в размер на 4 695.00 (четири хиляди 
шестотин деветдесет и пет лева и нула стотинки), определя началната цена за продажба 
при провеждане на публичния търг с явно наддаване да бъде 5 000.00 (пет хиляди лева и 
нула стотинки). 

2.2.  50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение. 

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

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

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

3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 
общинския съвет, копие от него.   

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126-684/19.03.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на 
село Батишница. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание и тази докладна 

записка. Тук става въпрос отново за продажба на имот в село Батишница. Имотът 
представлява „Посевна площ” с площ от 4.847 дка. Данъчната оценка на този имот е в 
размер на 890.60 лева, а пазарната – 3 151 лева. За начална цена при провеждането на 
търга с явно наддаване са предложили да бъде сумата от 3 393 лева. Становището на 
комисията е да приемем предложението, като тук отново решението се допълни, както 
предложиха колегите на предходните решения за продажба. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
По шестнадесета точка, 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 Докладна записка с вх. № 126-684 от 16.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 120 

 

 1. Да бъде продаден след провеждането на публичен търг с явно наддаване имот – 
частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 3193 от 
15.09.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Посевна площ”, с площ от 4.847 
(четири декара осемстотин четиридесет и седем квадратни метра), съгласно Скица № 
Ф21394 от 08.02.2012 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ имот 
№ 000069 (шестдесет и девет), трета категория на земята при неполивни условия, по 
картата на възстановената собственост на землището на село Батишница, ЕКАТТЕ 02868, 
при граници и съседи: имот № 000169 – жилищна територия на Ибрям Шакиров Ибрямов, 
имот № 000070 – пасище, мера на Община Две могили и имот № 000057 – жилищна 
територия на  село Батишница. 
 1.1. При данъчна оценка на имота в размер на 890.60 (осемстотин и деветдесет лева и 
шестдесет стотинки), а пазарна оценка в размер на 3 151.00 (три хиляди сто петдесет и 
един лева и нула стотинки), определя началната цена за продажба при провеждане на 
публичния търг с явно наддаване да бъде 3 393.00 (три хиляди и триста деветдесет и три 
лева и нула стотинки).  

1.2.  50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 
решаване на въпроси от местно значение. 
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1.3. 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. 

2.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 
общинския съвет, копие от него.   

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129-687/19.03.2012 г., относно: 

Допълнение към Решение № 93, прието с Протокол № 6/15.02.2012 г. за приемане на 
бюджета на Община Две могили за 2012 г. 

По нея докладва:  
1. Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” азгледа настоящата докладна записка от Кмета 

на Общината, в която се иска да се допълни Решение № 93 на Общински съвет, касаещо 
бюджета на общината за 2012 г. Това се налага тъй като със заповед на Министъра на 
труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане от 01.03.2012 г. се 
разкрива нова социална услуга на територията на община Две могили – Център за 
обществена подкрепа с капацитет 40 места. С писмо на Министерството на финансите е 
утвърден бюджета на новата услуга. Поради тази причина ние следва да определим 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и да приемем бюджетните им 
сметки. Становището на комисията е да се приеме предложението. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 

52, ал. 1 и 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 28, ал. 1 и чл. 11, ал. 7 от Закона за общинските 
бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г., ПМС № 367/2011 г. и Наредба № 6 за условията и реда за 
съставяне, отчитане и изпълнение на бюджета на общината и Докладна записка с вх. 
№ 129-687 от 19.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 121   

1. Допълва т. 18 от Решение № 93, прието с Протокол № 6 от 15.02.2012 г. като 
добавя нов ред в таблицата, както следва: 
 

Второстепенен 
разпоредител 

Финансиран 
с държавни 

приходи 

Финансиран 
с местни 
приходи 

Дофинансиране ОБЩО 
бюджет 

Център за 
обществена подкрепа 

85 533   85 533 

Всичко: 1 726 729 646 132 102 701 2 475 562 
   

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130-688/19.03.2012 г., относно: 

Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на 
околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание отчета за 2011 г., относно изпълнение на 
Общинската стратегия и Програма за опазване на околната среда и Общинската програма 
за управление на отпадъците, като част от нея. Той е разделен на две точки, като в първата 
е направен отчет за изпълнение на общинската стратегия за опазване на околната среда за 
2011 г., а във втората – отчета за изпълнение на общинската програма за опазване на 
околната среда и общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея. 
Като цяло и двата отчета са много подробно разработени. Становището на комисията е да 
се приемат. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз лично не съм доволна от отчета. Отчета е за изпълнение на стратегията. Първата 

страница е изцяло преписана от основните цели на стратегията. Никъде не става ясно, че 
това е отчет за 2011 година. Аз предлагам за приемем само първия отчет. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Има срокове, които трябва да спазваме. Крайният срок за представяне на този отчет 

в РИОСВ – Русе е 31.03.2012 г. заедно с Решението на Общински съвет. Дори и да имате 
забележки, нека се даде възможност нещата да вървят нагоре. Мовля проявете разбиране и 
приемете и двата отчета. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук имаме направено предложение да приемем само Отчет за 2011 г., 

относно изпълнение на Общинската стратегия за опазване на околната среда в Община 
Две могили, а Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Програма за опазване на околната 
среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея в Община 
Две могили да не бъде приет на настоящото заседание. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението, а именно: на настоящото заседание да бъде 
приет само Отчетът за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия за опазване 
на околната среда в Община Две могили, а Отчетът за 2011 г., относно изпълнение на 
Програма за опазване на околната среда и Общинската програма за управление на 
отпадъците, като част от нея в Община Две могили да не бъде приет сега, моля да гласува 
с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 6 (шест) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се” 

предложението не се приема. 
След приключване на разискванията по осемнадесета 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 и Докладна записка с вх. № 130-
688 от 19.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 122   
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1. Приема Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия за 
опазване на околната среда в Община Две могили. 

2. Приема Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Програма за опазване на 
околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея в 
Община Две могили. 

Приложение:  
1. Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Общинската стратегия за опазване на 

околната среда в Община Две могили. 
2. Отчет за 2011 г., относно изпълнение на Програма за опазване на околната среда 

и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея в Община Две 
могили. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-689/21.03.2012 г., относно: 

Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 
2013 г. в Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и други 

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата 

докладна записка за приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за 
деца и възрастни за 2013 година в Община Две могили. Общината има приета Стратегия 
за развитие на социалните услуги за деца и възрастни 2010 – 2015 година. Съгласно тази 
Стратегия и съгласно чл. 36б ежегодно се приема такъв план. Към услугите, които и сега 
действат на нашата територия, през настоящата година, общинското ръководство 
възнамерява да подготви съответните проектни предложения за изграждане на Дневен 
център за възрастни хора в град Две могили, Дом за стари хора в село Острица и Дом за 
възрастни с деменция в село Могилино. Становището на комисията е да бъде приет 
предложения ни проект  за Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2013 г. в община Две могили. 

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

36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл. 21, ал. 
1, т. 12, и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 131-689 от 21.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 123   

1. Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2013 година в Община Две могили. 

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

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2013 година в Община 
Две могили 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 Колеги, следващите четиринадесет 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. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се” предложението се приема. 
 

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

заседанието. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 102-660/02.03.2012 г., 

относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа предложенията на Председателя на Общинския съвет за изменение на нашия 
Правилник № 1. Съгласни сме чл. 14, ал. 3 да бъде променена, защото това поражда 
известно затруднение при провеждането на заседанието на общинския съвет. Но нашето 
предложение е не думите „... или вносител...” да отпаднат, а да останат и след тях се 
добави текстът „... , от която би получил каквато и да е облага...”. Относно чл. 83, ал. 3 
комисията не излезе с единодушие, тъй като той гласи: „Когато вносителят е общински 
съветник или група общински съветници, предложението се изпраща на кмета на 
общината за становище по предложения проект за решение”. Според нас трябва да остане 
този член, тъй като Кметът е орган на изпълнетилната власт в Общината трябва да си дава 
становището по проектите за изменение и допълнение на нормативните актове или за 
приемането на нови такива. На заседание на комисията това предложение се прие с 5 
гласа „За” и 2 гласа „Въздържал се”. Имаше предложение да се добави нова алинея, в 
която да се даде срок, в който могат да се дават становища и това да е 7 дневен от 
внасянето в канцеларията на Общинския съвет.  

Кметът на Общината също е дал своето становище по направеното предложение за 
отмяната на чл. 83, ал. 3, а то е, че не е съгласен с предложението.  

Светлозар Донев – Председателстващ Общинския съвет: 
Колеги, тук отново трябва да гласуваме параграф по параграф. 
 

В параграф 1 има направени две предложения, а именно: в чл. 14, ал. 3 текстът „... 
или вносител ...„ да отпадне, както е по докладната записка и предложението, което 
направи Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” в чл. 
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14, ал. 3 след тескта „... или вносител...” се допълни с тескста „... от която би получил 
каквато и да е облага...”. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, както е по докладната записка, а 
именно в чл. 14, ал. 3 текстът „... или вносител ... „ да отпадне, моля да гласува с вдигане 
на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, а именно: 
чл. 83, ал. 3 да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3 по докладната записка, а именно: 
разпоредбите на параграф 1 и параграф 2 влизат в сила от 01.04.2012 г., моля да гласува с 
вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
Разисквания по двадесета точка нямаше. 
По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93  от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка № 102-660 от 02.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 124 

 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, който влиза в сила от 01.04.2012 г. 

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 5 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 134-692/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Виктор Владимиров Димитров. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – Председател 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 Жулиета Живкова от град Две могили. Представени са всички 
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необходими по наредбата ни документи – акт за раждане на детето, декларация, 
документи за завършено образование от двамата родители на детето.Становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено частично, тъй като бащата на детето – 
Владимир Димитров е с настоящ адрес на територията на нашата Община и постоянен 
адрес в град Русе.  

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

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете. 
Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, 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. № 
134-692 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 125 

 

1. Отпуска на Жулиета Петрова Живкова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 29 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете – Виктор Владимиров Димитров, роден 
на 20.01.2012 г., тъй като бащата на детето – Владимир Владимиров Димитров е с 
постоянен адрес в град Русе. 

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 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 135-693/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Ибрахимов Юсеинов. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – 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 Зелиха Зюлкярова Раимова от град 
Две могили. 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. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Раимова да се 

отпусне еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо дете. 
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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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. № 
135-693 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 126 

 

1. Отпуска на Зелиха Зюлкярова Раимова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Вит” № 9 еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Юсеин Ибрахимов Юсеинов, роден на 04.02.2012 
г. 

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 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 136-694/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Назифе Руждиева Адямова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Есин Ерханова Адямова. 

По нея докладва:  
1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията разгледа и това заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 

за раждане на второ дете. Заявлението е подадено от Назифе Руждиева Адямова от град 
Две могили. 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. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище на Назифе Адямова да и 
бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ 
дете. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 
136-694 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 127 

 

1. Отпуска на Назифе Руждиева Адямова, живееща в село Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе, на улица „Паисий Хилендарски” № 12 еднократна финансова 
помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Есин Ерханова 
Адямова, родена на 29.01.2012 г. 
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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 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 137-695/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нуршен Мустафова Илиязова, 
живееща в град Две могили за раждане на близнаците – Айсу Талибова Ахмедова и 
Гюлчин Талибова Ахмедова 

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

социални дейности”: 
Нашата комисия разгледа и това заявление за раждане на близнаци от г-жа 

Илиязова. В него посочва, че на 20.02.2012 г. е родила близнаците – Айсу и Гюлчин. 
Представила е двата акта за раждане на децата, декларация, че няма да ги остави в 
специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата средно образование. 
От общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 
родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили от години. Становището на 
комисията е заявлението на г-жа Илиязова да бъде уважено. 

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа въпросното заявление на 

Нуршен Илиязова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на близнаци в размер на 500 лева, съгласно нашата Наредба № 10. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във 
връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.4, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-
слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 
област Русе и Докладна записка с вх. № 135-694 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 128 

 

1. Отпуска на Нуршен Мустафова Илиязова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 3 еднократна финансова помощ в 
размер на 500.00 (петстотин) лева, от които: 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на 
Айсу Талибова Ахмедова и 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на Гюлчин 
Талибова Ахмедова, двете родени на 20.02.2012 г. 

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 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 138-696/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Атанасова Стефанова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Николай Бончев Маринов. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящото 

заявление от г-жа Стефанова за раждане на второ дете. Тук всички необходими дакументи 
съгласно изискванията на Наредба № 10 са налице и са подадени в срок, така че 
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 Маргарита Стефанова да и 
бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 250 
лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 
138-696 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 129 

 

1. Отпуска на Маргарита Атанасова Стефанова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Христо Г. Данов” № 2 еднократна финансова 
помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Николай 
Бончев Маринов, родена на 21.02.2012 г. 

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 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139-697/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата молба 

от Недри Ферадов Исуфов, с която иска да му бъде отпусната финансова помощ. 
Представил е епикриза, от която е видно, че е болен от диабет. На предходното заседание 
на общинския съвет, имахме подобен случай, по който решихме да отпуснем на лицето 
помощ в размер на 200 лева. Затова, след като вече имаме прецедент, не можем да 
приемем друго решение, освен да уважим молбата. Становището на комисията е да се 
уважи молбата. 
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Недри Исуфов да му бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, като го задължава да 
представи документи доказващи как е изразходвал отпуснатите му средства. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 
По двадесет и 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 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 № 139-697 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 130 

 

1. Отпуска на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Изгрев” № 12 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”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 140-698/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамян Янков Белчев, живеещ в 
град Две могили, на улица „Места” № 12 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Следващата молба е от Дамян Белчев, който ни моли за помощ да плати 

погребението на  брат си – Филип, който е починал на 13.02. внезапно. Приложил е 
препис от Акта за смърт. От молбата не става ясно, колко средства е похарчил и за какво. 
Но Общинския съвет има практика в такива случай да помага. Становището на комисията 
е молбата да бъде уважена. 
 2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа молбата на свое заседание и излезе със 
становище на г-н Белчев да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
100 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка № 140-698 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 131 
1. Отпуска на Дамян Янков Белчев, живеещ в град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на улица „Места” № 12 еднократна финансова помощ в размер на 
100 (сто) лева 

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 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 141-699/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

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

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Емне 

Мехмедова, която страда от паркинсонова болест. Има 95 % трайна намалена 
работоспособност без чужда помощ. Лекарствата, които са и необходими за да се 
поддържа са скъпи. Становището на комисията е молбата на г-жа Мехмедова да бъде 
уважена. 

2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Мехмедова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 
Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 
По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка № 141-699 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 132 

 

1. Отпуска на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, община Две могили, 
на улица „Георги Димитров” № 57 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 
лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 



 

 38 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 142-700/23.03.2012 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анелия Михайлова Маринова, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

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

социални дейности”: 
И тази молба за отпускане на еднократна финансова помощ беше разгледана на 

заседание на комисията. Тя е подадена от Анелия Михайлова Маринова и в нея тя ни моли 
да и отпуснем помощ, тъй като синът и Радко има бъбречно заболяване, като единият му 
бъбрек напълно не функционира. Парите и трябват, за да може да пътува заедно с майка 
си до град София за да лекува детето. Становището на комисията е молбата да бъде 
уважена, тъй като става въпрос за дете, но да се следи как ще бъдат изразходвани 
отпуснатите средства. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Анелия Михайлова да и 

бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, като средствата бъдат 
получени от г-жа Ефтимова, която да следи тяхното разходване. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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 № 141-700 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 133 

 

1. Отпуска на Анелия Михайлова Маринова, живееща в град Две могили, на улица 
„Места” № 14 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Средствата да бъдат получени от Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет, която да следи тяхното разходване. 

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 
 

Тридесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 143-701/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова, 
живееща в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. 

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

дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Ивелина 

Огнянова. Тя и семейството и ми е позната от предишния си мандат като съветник. 
Ивелина е сираче, има недоразумения със свекърва си. Роди набързо две деца. Младото 
семейство мизерства определено. Сега и този проблем с детето. Затова, становището на 
комисията е молбата на Ивелина да бъде уважена частично. 

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на Ивелина Огнянова и 
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 
лева. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 
По тридесета 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 
№ 143-701 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 134 

 

1. Отпуска на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в град Две могили, на улица 
„Георги Бенковски” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 144-702/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Найденов Иванов и 
Славчо Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. 

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

дейности”: 
Следващата молба за помощ е подадена от двама братя-близнаци, които искат да 

им помогнем, за да завършат образованието си, тъй като са ученици последна година в 
ПГСС в град Две могили. Семейството им било финансово затруднено, а те двамата – 
карат курсове за любители-шофьори. Към молбата им няма приложено нищо. От 
Дирекция “Социално подпомагане” са представили справка, от която е видно, че майката 
на момчетата е лице с трайно увреждане, а бащата е безработен. Поради навършване на 20 
годишна възраст, момчетата не се подпомагат по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД. Становището на 
нашата комисия е молбата да не бъде уважена. 

В разискванията по тридесет и първа точка участие взеха: 
1. Невена Георгиева – Общински съветник: 
Тази молба беше разгледана и от Комисията по „Бюджет и финанси” и нашето 

предложение е на братята – близнаци да им бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 200 лева общо. Наистина курса за шофьори не е задължителен, но аз лично 
познавам семейството, което е в много тежко финансово състояние. Децата бяха 
прекъснали обучението си в продължение на 1 година именно поради липсата на средства. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Аз искам само да отбележа, че курсовете за любители шофьори в ПГСС град Две 

могили е безплатен и ако на децата са им трябвали някакви пари за този курс, то е било 
само за учебните помагала. 
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3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Нямам нищо против да отпуснем еднократна финансова помощ на тези момчета, но 

неможе да приемаме такава молба само един лист без нито едно доказателство към нея. 
Тези неща трябва предварително да се уговарят. Миналата година имаше пусната молба, в 
която момчето искаше помощ за бала си. 

Светлозар Донев – Председателстващ Общинския съвет: 
 Колеги, тук има направени две предложения за решения – това на Комисията по 
„Бюджет и финанси” – на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов да им 
бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева и това както е по 
докладната записка – молбата им 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 Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов да им бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се” предложението на комисията се приема. 
След приключване на разискванията по тридесет и първа точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка № 144-702 от 
23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 135 

 

1. Отпуска на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов, живеещи в 
село Бъзовец, община Две могили, на улица „Димитър Благоев” № 8 еднократна 
финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева.. 

2. Задължава ги да представят в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как са изразходвали отпуснатите им средства. В случай, че не 
представят такива, следва да ги възстановят. 

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 
 

Тридесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 145-703/23.03.2012 г., 

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

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

И тази молба е разгледана на заседание на комисията. Подадена е от Димитринка 
Василева Йорданова. В нея тя твърди, че е инвалид заради очите. Предстои и преглед. 
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Нуждае се от лекарства и нови очила. Има инвалидна пенсия в размер на 115 лева и не 
може да покрива разходите си. Становището на комисията е молбата и да бъде уважена. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Йорданова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 
Рзисквания по тридесет и втора точка нямаше. 
По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка № 145-703 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 136 

 

1. Отпуска на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две могили, на 
улица „Мизия” № 8 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 146-704/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа настоящата молба за 

отпускане на еднократна финансова помощ на свое заседание. Тя е подадена от Гюлюмсер 
Билялова Младенова от село Кацелово. В нея г-жа Младенова ни моли за помощ за 
лечение на детето си – Билян Росенов Младенов, който страда от хронична бъбречна 
недостатъчност. Нуждае се от трансплантация на бъбрек, тъй като само с един. Майка му 
трябва да направи изследвания, за да се види, дали може да му стане донор. Становището 
на комисията е молбата да бъде уважена. 

2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа настоящата молба от г-жа 

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

Рзисквания по тридесет и трета точка нямаше. 
По тридесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
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пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка № 146-704 от 23.03.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 137 

 

1. Отпуска на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в село Кацелово, на улица 
„Васил Левски” № 9 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

34. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да ви запозная с постъпилото в деловодтвото на Общинския съвет 

Решение за създаване на група общински съветници „БСП” с ръководител Татяна 
Василева. 

Г-жа Ефтимова чете Решението. 

Освен това ще ви зачета Декларация от Председателя на Общинския съвет, относно 
отправена заплаха към Общинския съветник Стефка Райкова Пенчева. 

Г-жа Ефтимова чете Декларацията. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-жо Председател Декларацията, относно отправена заплаха към Общинския 

съветник Стефка Райкова Пенчева, мисля че го обсъдихме на заседание на комисията и 
трябваше тя да излезе не от Ваше име, а от името на Общинския съвет. 

На второ място – не можете да учредявате група общински съветници и Решението 
да е с № 4. Не се водете от регистъра. Всяко първо решение за учредяване на група 
общински съветници трябва да е под № 1. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Аз искам да зачета едно питане от името на групата на общинските съветници от 

ПП „ГЕРБ”, отправено към Кмета на Общината, което е пуснато в деловодтвото на 
Общината и ще стигне до Вас г-н Кмете.  

Г-н Симеонов чете питането. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 
Ще дам подробен отговор писмено. 
5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз искам да задам три въпроса на Кмета на Общината: 
Първо – г-н Кмете, на 1 април се открива туристическия сезон. Тъй като това се 

пада като ден неделя, бихте ли ми казали какви мерки сте предприели, относно отварянето 
на пещерата „Орлова чука” за туристите? Какви служители сте назначили и има ли 
назначени такива? Хората трябва да знаят какво се случва на пещерата, защото ще има 
желаещи да я посетят.  

На второ място – много хора идват при мен като общински съветник със сигнали, 
че усещат административен натиск върху фирмите си. Моля Ви, тук пред всички заявете, 
че Вие нямате нищо общо с това. 

И последен въпрос – на какво основание бяха изсечени трите ореха на улица 
„Орлова Чука”? Къде е материалът, и кой ги отсече? 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Веднага ще дам отговор на въпросите. 
На първо място – Пещерата „Орлова чука” вече е отъпкана пътека от предишното 

ръководство на Общината. Начинът на работа ще бъде такъв, какъвто е бил до сега. За 
екскурзовод в пещерата съм назначил Иван Симеонов, а за обслужването на билетния 
център и барчето са назначени едно момче и едно момиче. От два дни тече подготовка на 
терена, като заведението се зарежда с безалкохолни напитки и бира, също така се прави и 
почистване на горичката. За сега единстваният проблем е премахването на беседките, 
които бяха поставени миналата година, но няма разрешение за поставянето им.  

Второ – за оплакванията от фирмите – няма как да пазаруваме от книжарницата, 
тъй като има обществена поръчка за доставка на канцелярски материали в Общината. 
Доставката на ковчези за момента се извършва от друга фирма, тъй като имахме 
оплаквания, че ковчезите, които доставяхме от фирма ЕТ „Росица Лашева” не са съвсем 
здрави. Няма никакво напрежение между нас, нека не се спекулира с това. Г-н Лашев 
беше поканен на среща, където коментирахме въпроса. Данъчната дисциплина е еднаква 
за цяла България, така че нека всички я спазват. 

На въпроса за отсичането на орехите – при мен постъпи молба от човека, който 
изсече орехите за разрешение. Назначих комисия, която провери случая на място и взе 
решение за разрешаване на отсичането на орехите. 

7. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Преди да бъде закрито заседанието на Общинския съвет бих искал да направя едно 

изявление във връзка с оттеглянето ми от Общинския съвет. Това е последното ми 
заседание и аз няма да присъствам повече, като общински съветник. Ще бъде спазена 
процедурата, както е реда, ще уведомя писмено Председателя на Общинския съвет за 
оттеглянето си.  

8. Николай Христов – Кмет на Община Две могили: 
Искам да благодаря на г-н Дамянов за времето му прекарано в Общинския съвет. 

Всички негови решения, които е предлагал и приемал са били много ползотворни за нас. 
Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на седмото (редовно) заседание на Общинския 

съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 04.04.2012 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) 


