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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. № 3 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 
 

Днес, 26 април 2012 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна осмото 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 16 (шестнадесет) общински съветника. 
 Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов. 
 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, Димитър Димитров – зам.-кмет на Община Две могили, Мариета Петрова – 
секретар на Община Две могили, Мирослава Маркова – гл. юрисконсулт в Областна 
администрация град Русе, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 
      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, всички имате материалите и дневния ред, имате ли предложения и 
становища по така предложения дневен ред? 

Ако нямате, аз искам да направя едно предложение за изменение и допълнение на 
дневния ни ред. 

Предлагам т. 8, която касае Докладна записка от Николай Христов с вх. № 
181/18.04.2012 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе да 
отпадне. Правя това предложение, тъй като не е спазен срокът предвиден в чл. 26, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове, който гласи, че преди внасянето на проект на нормативен 
акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го 
публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 
съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен 
срок за предложения и становища по проекта.  

Освен това, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в 
деловодството му постъпи една докладна записка, която с оглед характера си, се налага да 
бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от Айдън Карамехмедов с 
вх. № 210/23.04.2012 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
пострадали от проливния дъжд на 20.04.2012 г. 

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-жо Председател, предлагам т. 12 от дневния ни ред, която касае Докладна 
записка от Николай Христов с вх. № 187/19.04.2012 г., относно: Отчет за изпълнение на 
Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили през 2011 г. 
да отпадне за разглеждане на настоящото ни заседание, тъй като поради съкращаването на 
комисиите, нашата Комисия по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси 
и други дейности” нямаше възможността да разгледа отчета подробно. Не сме добре 
запознати с него, поради което предлагам тази точка да отпадне от дневния ни ред. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам да гласуваме направените предложения. 
Който е съгласен т. 8 да отпадне за разглеждане от дневния ни ред, моля да гласува 

с вдигане на ръка. 



 

 2 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04.2012 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния дъжд 
на 20.04.2012 г. да бъде включена за разглеждане в дневния ред на настоящото заседание 
под т. 30, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Чолаков, а именно: т. 12 да отпадне за 
разглеждане от дневния ни ред на настоящото заседание, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Имате ли 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. Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 157/05.04.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 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. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за 2011 г. 
Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий - 1912” село Острица 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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 167/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1927” село Широково за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
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Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 175/17.04.2012 г., относно: 
Предоставяне на информация във връзка с мое питане с вх. № 1307/16.03.2012 г. към 
Кмета на Община Две могили. 

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

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 177/18.04.2012 г., относно: 
Избор на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурст за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член 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. № 180/18.04.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2011 г. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 182/18.04.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет. 
Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две 
могили 2007-2013 г.” 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили за 
2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 188/19.04.2012 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – град Две 
могили. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 189/20.04.2012 г., относно: 

Предоставяне на общински пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о и 37п 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и 
определяне на правила за ползването им. 

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

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 190/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Раимова Илиязова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Гизем Илияз Хасан. 
 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
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          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 191/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Валентинова Янкова, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Христина Валентинова Янкова. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 192/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Венелинова Великова, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Василен Владиславов Велев. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 193/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Янкова Иванова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Станимир Миленов Милчев. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 194/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 
 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 195/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева и Стоян 
Георгиев Стоянов, живеещи в село Батишница. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 196/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюн Арифов Юсниев, живеещ в град 
Две могили, на улица „Радецки” № 24. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 197/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Сарандева Янкова, живееща в град 
Две могили, на улица „Радецки” № 20. 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 198/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Салие Екрем Нури, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 23 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 199/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 1. 

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

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 200/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангелина Стафанова Малакчиева, 
живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 201/20.04.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Миленова Димова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 16. 

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

25. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 202/20.04.2012 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ 

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

26. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 203/20.04.2012 г., относно:  

Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2012г. в Община Две могили. 
Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

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

27. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 204/20.04.2012 г., относно: 

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Две 
могили за 2012 г. 

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

28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния дъжд 
на 20.04.2012 г. 

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

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 157/05.04.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 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. 

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 за изменение на нашата Наредба № 7, които касаят чл. 5 и чл. 29 
от наредбата. Колежката е направила тези предложения, тъй като на предходното 
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заседание на Общинския съвет бяха разгледани няколко Докладни записки за продажба и 
отдаването под наем на имоти, които се намират на територията на различни населени 
места от нашата община. Тогава възникна въпросът имат ли право кметствата да получат 
част от получената продажна или наемна цена. Тъй като в нашата Наредба № 7 няма текст 
в тази насока, а съществуващият чл. 5, ал. 2 не е много ясен се предлага да се направи 
необходимата промяна. По този начин ще се увеличат средствата за отделните кметства и 
те ще могат да ги използват при решаване на въпроси от местно значение. 

Следващото предложение за изменение е в чл. 29 от наредбата. В действителност 
това е членът, който най-често се изменя, откакто е приета самата наредба. Той касае 
въпроса за наема, който следва да заплащат общопрактикуващите лекари. Населението в 
населените места в общината намалява. Броя на здравноосигурените – също. 
Съществуващият сега наем натоварва лекарите и тяхното задържане по населени места с 
всяка следваща година ще става все по-трудно. Обсъждайки го в комисията, смятаме че 
това предложение е правилно. 

Освен това правя предложение в чл. 29 да се добави една нова ал. 7 и ал. 8 със 
следния текст: 
 “(7) Привилегията по ал. 6 ползват лекарите и лекарите по дентална медицина, 
които всеки месец, в уговорение в договорите им срок, заплащат дължимия си наем.” 
 “(8) Ако лекар и лекар по дентална медицина, не плати веднъж дължимия си 
месечен наем в срок, то той не ползва привилегията на ал. 6 за срок от три месеца.” 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В момента има лекари, които или си плащат редовно наемите или изобщо не си 
плащат. Това намаление, което искате да направите е доста фрапиращо. В член 29, ал. 6 се 
казва, че лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно заведение и 
извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения сключват 
наемем договор за помещенията, като заплащат по него 10 на сто от наемната цена, 
определена от Общинския съвет в ал. 1, точка 4. Трябва първо да разграничим на нашата 
територия, кое е лечебно заведение и дали имаме такова. В поликлиниката, например 
ползвателите на кабинетите си плащат 50 % от изразходваната вода, а другите 50 % 
Общината трябва да ги плаща без да е ползвала. Според мен това не е редно и с 
намалението на наемите нещата няма да се оправят. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

На предходния мандат на Общинския съвет, когато бях съветник, лекарите 
заплащаха по 0.20 лева наем за квадратен метър. Оказва се, че има ползватели, които имат 
по 4-5 лева месечен наем и пак не намират време да си го платят. Затова е хубаво да ги 
обвържем с това, че ако не си платят веднъж дължимия месечен наем, губят правото си да 
ползват помещенията за срок от три месеца. 

Освен това, предлагам в решението да се допълни с нова т. 2 със следния текст: 
„2. Задължава в едномесечен срок от влизане на решението в сила, Кмета на 

общината да сключи анекси с лекарите и лекарите по дентална медицина, на които тя е 
отдала под наем имоти, с направените днес допълнения в Наредбата. 

3. Христина Ефтимова – председател на Общинския съвет: 

Съжалявам, че лекарите и лекарите по дентална медицина, които са действащи на 
наша територия не ни уважиха с присъствието си. Аз лично ги бях поканила да присъстват 
на настоящото ни заседание. Ще гласувам „За” приемането на тези промени в наредбата, 
за да бъдем либерални и за да се запазят лекарите по малките населени места, където 
хората наистина имат нужда от такива. Единственото нещо, което искам е да задължим по 
някакъв начин лекарите да си отопляват кабинетите, в които преглеждат. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, Вие много правилно казахте, че има хора, които си плащат редовно или 
изобщо не си плащат. В село Бъзовец, например има спор между ползвателите на 
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кабинетите кой да сложи една крушка за осветление в коридора. Ние правим наемите 
смешни, а няма кой да поддържа помещенията в добро състояние. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, съгласно чл. 93, ал. 3 от нашия Правилник № 1, 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: 

изменя чл. 5, ал. 2 и 3, които добиват следния вид: 
“(2) При продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират на 

територията на дадено населено място, 50 % от средствата се привеждат по сметка на 
съответното кметство, което задължително ги използва за изпълнение на дейности от 
местно значение. 

(3) Кметовете на кметства или определени от тях служители се включват в състава 
на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите, с цел продажба или отдаване 
под наем на имоти, които се намират на територията на съответното населено място.”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) гласа „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка , а именно: 
изменя чл. 29, ал. 1, т. 4, която добива следния вид: За лекарски кабинети първа зона – 
2.00 лева на кв.м. и втора зона – 1.80 лева на кв.м. За кабинети по дентална медицина 
първа зона – 2.00 лева на кв.м. и втора зона – 1.80 лева на кв.м. и предложението на 
Общинският съветник Байчо Георгиев, а именно: в чл. 29 да бъде добавено нова ал. 7 и ал. 
8 със следния текст:  

“(7) Привилегията по ал. 6 ползват лекарите и лекарите по дентална медицина, 
които всеки месец, в уговорение в договорите им срок, заплащат дължимия си наем.” 
 “(8) Ако лекар и лекар по дентална медицина, не плати веднъж дължимия си 
месечен наем в срок, то той не ползва привилегията на ал. 6 за срок от три месеца.”, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинският съветник Байчо Георгиев да се 
добави нова т. 2 в решението със следния текст: 

„2. Задължава в едномесечен срок от влизане на решението в сила, Кмета на 
общината да сключи анекси с лекарите и лекарите по дентална медицина, на които тя е 
отдала под наем имоти, с направените днес допълнения в Наредбата”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
След приключване на разискванията по първа 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, във връзка с чл. 10, 
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ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 157 от 05.04.2012 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 138 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за реда за 
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, която влиза в сила от 01.05.2012 г.. 
 2. Задължава в едномесечен срок от влизане на решението в сила, Кметът на 
общината да сключи анекси с лекарите и лекарите по дентална медицина, на които тя е 
отдала под наем имоти, с направените днес допълнения в Наредбата. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за реда за 
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. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за 2011 г. 
По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа представената информация за дейността на 
Читалището в село Кацелово. Като цяло тя е наситена с много мероприятия и от нея се 
вижда, че Читалището е добре действащо. Единствената забележка на комисията е ако е 
възможно занапред тези информации да бъдат по- пълни, а не така схематично написани. 
Становището на комисията е да се приеме представената информация. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 

Аз мога да кажа, че Читалището в селото работи много добре. От 2009 година се 
въведе отбелязването на празника на хърцоите, който се провежда с помощта на 
общинското ръководство и на Читалището в селото.  

След приключване на разискванията по 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 Решение 

№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 165 от 06.04.2012 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 139 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 
1902” село Кацелово за 2011 година. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” село 
Кацелово за 2011 година. 
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Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий - 1912” село Острица 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”: 

Комисията по образование разгледа и настоящата информация за дейнастта на 
читалището в село Острица. От всички разгледани информации до сега, ние оставаме с 
впечатлението, че между читалищата на територията на Общината съществува една 
надпревара в изявите. Всяко читалище се стреми да даде всичко от себе си. Към 
информацията е представен един много добър отчет за дейността си и наситена от 
множество мероприятия програма. Направен е и финансов отчет.През м. май 2012 г. се 
навършват 100 години от създаването на Народно читалище „Отец Паисий – 1912” село 
Острига, поради което предлагам на общинското ръководство да помисли по въпроса с 
какво бихме могли да помогнем при отбелязването на този празник. Като цяло 
становището на комисията е да се приеме представената информация.  

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и 

Докладна записка с вх. № 166 от 06.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 140 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий - 
1912” село Острица за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий - 1912” село 
Острица за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 137/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1927” село Широково за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа и тази информация за дейността на 
Читалището в село Широково. В селото Читалището е единствената културно-просветна 
институция. Секретарят на читалището е изготвил много подробен материал за 
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многобройните мероприятия, свързани с всички национални, областни и местни прояви. 
Наистина читалището поддържа жизнеността в иначе малобройното по численост селище. 
Становището на комисията е да се приеме представената информация. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Радко Радков – Кметски наместник на Кметство село Широково: 

По стечения на обстоятелствата аз съм и Председател на читалищната 
настоятелство. Тъй като селото е с малък брой жители възникна въпросът дали трябва да 
има Читалище. Моето категорично мнение е, че селото има нужда от функциониращо 
Читалище. Какво по-различно от това, което е написано мога да кажа? Село Широково се 
отличава с това, че се празнува Деня на Широковските зетьове. Това е един много хубав 
празник и неговото отбелязване става, отново благодарение с помощта на общинското 
ръководство и на Читалището. 

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 

№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 167 от 06.04.2012 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 141 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Христо Ботев – 
1927” село Широково за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1927” село 
Широково за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 175/17.04.2012 г., относно: 
Предоставяне на информация във връзка с мое питане с вх. № 1307/16.03.2012 г. към 
Кмета на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

На заседание на комисията настоящата докладна записка беше разгледана. Става 
въпрос за предоставяне на информация във връзка питане с вх. № 1307/16.03.2012 г. към 
Кмета на Община Две могили, отправено от Общинския съветник – Байчо Георгиев. 
Въпросите са свързани с функционирането на общинската администрация и становището 
на комисията е да го подкрепим. В Закона за местното самоуправление и местната 
администрация няма забрана за това. Ние като Общински съвет ежемесечно и в срок 
предоставяме всички свои решения на администрацията. Би следвало това да се прави и от 
Кмета на Общината. Становището на комисията е да се подкрепи предложеният проект на 
решение.  

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Предлагам, за да бъде по-точно и издържано, решението ни да добие следния вид: 
1. Задължава Кмета на Община Две могили в 7 – дневен срок, считано от днес, да 

представи в Общински съвет, както следва: 
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1.1. Информация за структурата на Общинската администрация по дирекции и 
звена, конкретните длъжности в тях, образованието и специалността, която се изисква за 
да бъдат заети. 

1.2. Преписи от всички Заповеди, издадени след 04.11.2011 г. и във връзка с приети 
решения от Общински съвет Две могили. 

2. Задължава занапред Кмета на Община Две могили в 10 – дневен срок от датата 
на издаването на Заповедите по т. 1.2 да ги представи техни преписи в Общинския съвет 
за сведение. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Съгласен съм с предложението на г-н Симеонов. Оттеглям си предложението за 
решение, нека решението добие този вид. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз лично ще гласувам „За” приемането на това решение, тъй като Общински 
съветник от КП „Единни за Община Две могили” сподели, че е искал дадена информация 
от служител на общинска администрация, но служителят е отказал да я даде, като е казал, 
че ще бъде уволнен. На мен лично също ми се случи да поискам информация от 
администрацията, но на мен също ми бе отказано. Видях страха на служителите, че ако 
предоставят каквато и да било информация на Общински съвет, то те ще бъдат уволнени. 
Нека се работи прозрачно, не задкулисно. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз съм на мнение, че така ще нарушим кметската институция. Ние не можем да 
комендваме Кмета на Общината. Има решения, които Кмета може сам да взема и ние не 
можем да му казваме кого да назначи или да уволни. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  

Ние сме хората, които участваме в управлението на тази община. Хората са ни 
гласували доверие. Нека има прозрачност. 

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

2 и т. 24 във връзка с 27, ал. 3 и чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1, пр. 4 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 175 от 17.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 142 
 

1. Задължава Кмета на Община Две могили в 7 – дневен срок, считано от днес, да 
предостави в Общински съвет, както следва: 

1.1. Информация за структурата на Общинската администрация по дирекции и 
звена, конкретните длъжности в тях, образованието и специалността, която се изисква за 
да бъдат заети. 

1.2. Преписи от всички Заповеди, издадени след 04.11.2011 г. и във връзка с приети 
решения от Общински съвет Две могили. 

2. Задължава занапред Кмета на Община Две могили в 10 – дневен срок от датата 
на издаването на Заповедите по т. 1.2 да ги представи техни преписи в Общинския съвет 
за сведение. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 177/18.04.2012 г., относно: 
Избор на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили. 

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

Комисията разгледа настоящата докладна записка за избор на Временна комисия за 
организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията 
на Община Две могили. Като цяло сме съгласни с предложението, то е съгласувано и с 
ръководителите на групите съветници. Според нас, обаче решението би трябвало да 
изглежда така:  

1. Избира Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе в състав: 

Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Секретар:  Пламен Петков Лашев. 
Членове:  Татяна Димитрова Василева. 
   Светлозар Милчев Донев. 
   Юсеин Ахмедов Юсеинов. 

 2. Упълномощава Временната комисия, в срок до …..  2012 да организира и 
проведе конкурса при спазване изискванияна, залегнали в Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник действащ на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9, ал. 

1 от Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 177 от 18.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 143 
 

1. Избира Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе в състав: 

Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Секретар:  Пламен Петков Лашев. 
Членове:  Татяна Димитрова Василева. 
   Светлозар Милчев Донев. 
   Юсеин Ахмедов Юсеинов. 

 2. Упълномощава Временната комисия, в срок до 20.06.2012 г. да организира и 
проведе конкурса при спазване изискванияна, залегнали в Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник действащ на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 180/18.04.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2011 г. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”: 
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На заседание на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледахме 
отчета за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 
деца и възрастни за 2011 г. Той се внася за разглеждане съгласно приетия от нас през 
месец декември 2011 г. График за информациите и отчетите, които следва да бъдат 
представени в Общинския съвет. Като цяло становището на комисията е отчетът да се 
приеме, но в решението да се запише, че приемаме доклад, а не отчет, тъй като 
материалът, който ни е предложен към докладната записка е озаглавен така. Освен това, 
Общинската стратегия не е приета с Решение № 30 по Протокол № 4/23.12.2011 г., а с 
Решение № 596 по Протокол № 45/29.01.2010 г., нека това също да се коригира. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

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

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

Общинкия 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 

№ 144 
  

1. Приема Доклад за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални 
услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2011 година. 

Приложение: Доклад за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2011 год. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 182/18.04.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет. 
По нея докладва:  

1. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” рагледа предложението да се удължи срока за 

погасяването на заема на Общината към СИБАНК. Няма нищо нередно, това не се прави 
за първи път. Становището ни е да се приеме предложеният проект на решение. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да отбележа в основанията за приемане на това решение да се запише 
Правилник № 1. Нека решението се оформи като Решение № 1078 от 2011 г. Решени № 
899 и Решение № 1078 не са основание за приемане на това решение, така че нека се 
махнат. И отново да се изпише правилно нашия Правилник. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 13, 

чл. 17 от Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 182 от 18.04.2012 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 145 
 

1. Изменя т. 2.6.1 от Решение № 735/05.08.2010 г., където израза „... до 30.04.2012 
г.” се заменя с израза „... до 30.12.2012 г.”. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две 
могили 2007-2013 г.” 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – 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 настоящата докладна записка, която касае приемане на „Междинна оценка на 
изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 2007-2013 г.”. Тя е изготвена 
във връзка  с чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и включва оценка на 
първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на 
съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. Становището на комисията 
да бъде приета. 

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. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, 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. № 183 от 19.04.2012 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 146 
 

1. Приема „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община 
Две могили 2007-2013 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да представи одобрената от 
Общински съвет „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две 
могили 2007-2013 г.” 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили за 
2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание предложения Доклад за изпълнението на плана за развитие на 
Община Две могили за 2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г. Той е разработен 
на базата на междинната оценка за изпълнение на общинския план за регионално развитие 
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на Общината. Като цяло становището на комисията е да се приеме, като имаме една 
единствена забележка, че срокът, в който следваше да бъде внесен и приет от Общински 
съвет бе 30.03.2012 г. 

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. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, 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. № 184 от 19.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 147 
 

1. Одобрява „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили 
за 2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 
план за развитие. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Единадесесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 188/19.04.2012 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – град Две 
могили. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа настоящата докладна записка, която касае предоставяне 
безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – град Две могили. Като 
цяло одобряваме и приемаме предложението, но според нас т. 2 от решението е 
неправилно изписана. С оглед скицата, която ни е предоставена към докладната записка, 
т. 2 би следвало да изглежда така: 

„2. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) години на РУ 
„Полиция” град Две могили два етажа от  Административна делова сграда с 
идентификатор 20184.1.1033.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, 
точка, хиляда тридесет и три, точка, две) със застроена площ от 230 кв.м., на три етажа, 
находяща се в град Две могили, на улица „Христо Ботев”№ 2, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 20184.1.1033 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град Две могили одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, целият с площ от 
1 568 кв. м.,при граници: 20184.1.1034, 20184.1.2849, 20184.1.1032, 20184.1.2776 и 
20184.1.2785.”  

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, решението да добие този вид. 
След приключване на разискванията по единадесета 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. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 12, 
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ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредба № 7 

за реда за 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 във връзка с писмо с изх. № 6561 от 

24.02.2011 г. На Директора на ОД на МВР град Русе и Докладна записка с вх. № 188 

от 19.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 148 
 

1. Отменя Решение № 912 взето на заседание на Общински съвет –Две могили с 
Протокол № 59/17.03.2011 г. 

2. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) години на РУ 
„Полиция” град Две могили два етажа от  Административна делова сграда с 
идентификатор 20184.1.1033.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, 
точка, хиляда тридесет и три, точка, две) със застроена площ от 230 кв.м., на три етажа, 
находяща се в град Две могили, на улица „Христо Ботев”№ 2, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 20184.1.1033 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град Две могили одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010г. на Изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, целият с площ от 
1568 кв. м.,при граници: 20184.1.1034, 20184.1.2849, 20184.1.1032, 20184.1.2776 и 
20184.1.2785.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 189/20.04.2012 г., относно: 

Предоставяне на общински пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о и 37п 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и 
определяне на правила за ползването им. 

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 предложението за предоставяне на общински пасища и мери на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на нашата Община. 
Тревожен е фактът, че пасищата на нашата територия от 26 хил. дка, намаляха на 8 хил. 
дка. Това е така, защото са такива разпоредбите на Държавен фонд „Земеделие”. Има 
много пасища, които са недопустими за плащане. Много от селата не са получили 
субсидиите си за миналата година и може и да не ги получат. Трябва да има някакви 
компромисни варианти от страна на общинското ръководство към тези хора. Като цяло 
комисията приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на пасища и 
мери на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на нашата 
община, като имаме само няколко забележки и предложения за промяна на предложеният 
проект за решение. Промените са следните:  

На първо място в т. 7 от решението след думите „... за срок от 5 години” 
изречението бъде допълнено с думите „... след организиран публичен търг или конкурс.” 

На второ място в т. 9 да бъде записано „Въз основа на проведен публичен търг или 
конкурс и след извършено плащане ...”. 
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Няма да зачитам всички точки от решението, ще зачета само тези, които според нас 
следва да добият вида: 

„7. След задоволяване на нуждите на животновъдите и/или техни сдружения за 
колективно ползване на общинските пасища и мери и при наличие на свободни физически 
блокове, както и в случай на непроявен интерес за общо ползване, пасищата и мерите 
определени в Приложение № 1 могат да се предоставят под наем или аренда за 
„индивидуално ползване”, съгласно чл. 37п от ЗСПЗЗ на отделни животновъди или на 
лица, жители на община Две могили или развиващи производствена дейност на 
територията на общината, които поемат задължението да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние за срок 5 (пет) години, след организиран публичен 
търг или конкурс. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и 
за по-кратък срок. 

8. Във връзка с т. 7, след влизане в сила на решението на Общинския съвет, кмета 
на общината издава заповед, с която се определят: наемателя, реда, начина и условията на 
плащане на цената за индивидуално ползване на пасищата и мерите.  

9. Въз основа на проведен публичен търг или конкурс и след извършено плащане и 
представен от наемателя надлежен документ за платена цена, кметът на община Две 
могили сключва договори за наем с ползвателите по чл. 37 п. ал. 1 от ЗСПЗЗ за 
„индивидуално ползване” за предоставените им пасища и мери, при липса на задължения 
от тяхна страна към Община Две могили. Договорите се сключват за 5 (пет) години, а по 
искане на ползвателя и за по-кратък срок, при определена начална годишна наемна цена в 
размер на 6.00 (шест) лева на декар площ. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

При положение, че имаме само 8 хил. дка за предоставяне на пасища и мери на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, от Сдружение „Поминък” колко 
декара искат? 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Тъй като Председателят на Сдружение „Поминък” – Даниел Николов е сред нас, 
предлагам да му дадем думата.  

3. Даниел Николов – председател на Сдружение „Поминък”: 

От името на Сдружение „Поминък” бяхме пуснали заявление до Кмета на 
Общината за вземане на решение за предоставяне и актуализиране на ползването на 
мерите и пасищата в землището на община Две могили. Заявлението ни беше пуснато в 
срок – на 07.11.2011 г., но не беше спазен срокът от ваша страна за вземане на това 
решение. Изчертаването на пасищата е до 15 май. Защо вие вземате това решение едва 
сега? Няма да имаме достатъчно време да подготвим необходимите документи за 
получаване на субсидиите. Вие сега гласувате тези площи, но дали те са пасища и мери? 
Като материално отговорно лице тази година смятам да не наемам пасища и мери и ви 
моля, нека следващата година бъдат спазени сроковете. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Предложението е внесено от общинска администрация. Площите и имотите са 
съгласувани с Общинска служба „Земеделие”. Ние не можем да ходим и да проверяваме 
дали тези имоти в действителност са пасища и мери.  

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

На заседание на комисията ние се опитахме да направим решение, което напълно 
да удовлетвори животновъдите на територията на Общината. Пасищата ще се отдават за 
ползване без търг или конкурс и ще са чисти и годни за ползване. Освен това, цената ще 
от 6 лева ще бъде заплатена едва след, като си получите субсидиите. Ние не работим 
срещу вас, а за вас. Бяха проведени срещи със животновъдите, на които вие също сте 
присъствали и там би трябвало да сте се запознали по-подробно с проекта за решение 
предложен от Кмета на Общината. 
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След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

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

ал. 5 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37о, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 80 във връзка с 

чл. 81, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 189 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 149 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери за общо и индивидуално 
ползване през 2012 г. на земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, 
отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили. 

2. Утвърждава списък на парцелите, идентифицирани в Системата за 
идентификация на земеделските парцели за 2012 г. за „общо ползване” по населени места 
идентификатор по БЗС и площ - Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
настоящето решение. 

3. Приема годишен план за паша и правила за ползване и поддържане на 
общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние в съответствие 
със Заповед № РД 09-616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните 
(Приложения № 2). 

4. В сдружения на земеделски стопани, регистрирани като юридически лица от 
едно населено място може да участват земеделски стопани-животновъди от съседни 
населени места, в рамките на община Две могили. 

5. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място и/или при 
различни начини на ползване (общо или индивидуално), разпределянето на пасищата да 
се извърши чрез постигане на споразумение между страните, изразено в писмена форма. 
При отсъствие на такова, разпределението да се извърши служебно от кмета или кметския 
наместник на населеното място, пропорционално на броя и вида на животните. 

6. Настоящето решението на Общинския съвет е правно основание за „общо 
ползване” на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители. Ползвателите по този критерий сключват договор и 
заплащат такса, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ в размер на 6 лева/дка (шест лева) от 
получените директни плащания в 14 (четиринадесетдневен) срок от получаването им. 

7. След задоволяване на нуждите на животновъдите и/или техни сдружения за 
колективно ползване на общинските пасища и мери и при наличие на свободни физически 
блокове, както и в случай на непроявен интерес за общо ползване, пасищата и мерите 
определени в Приложение № 1 могат да се предоставят под наем или аренда за 
„индивидуално ползване”, съгласно чл. 37п от ЗСПЗЗ на отделни животновъди или на 
лица, жители на община Две могили или развиващи производствена дейност на 
територията на общината, които поемат задължението да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние за срок 5 (пет) години, след организиран публичен 
търг или конкурс. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и 
за по-кратък срок. 

8. Във връзка с т. 7, след влизане в сила на решението на Общинския съвет, кмета 
на общината издава заповед, с която се определят: наемателя, реда, начина и условията на 
плащане на цената за индивидуално ползване на пасищата и мерите.  

9. Въз основа на проведен публичен търг или конкурс и след извършено плащане и 
представен от наемателя надлежен документ за платена цена, кметът на община Две 
могили сключва договори за наем с ползвателите по чл. 37 п. ал. 1 от ЗСПЗЗ за 
„индивидуално ползване” за предоставените им пасища и мери, при липса на задължения 
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от тяхна страна към Община Две могили. Договорите се сключват за 5 (пет) години, а по 
искане на ползвателя и за по-кратък срок, при определена начална годишна наемна цена в 
размер на 6.00 (шест) лева на декар площ. 

10. Договорите за индивидуално ползване за 2012 г. да се сключват след 
представяне на платежен документ за внесена сума в размер на 50 % от дължимата 
годишна наемна цена като остатъкът да бъде изплатен до 25.12.2012 г., за което 
ползвателят издава запис на заповед в полза на община Две могили. 

11. Дава съгласие при сключване на договор за не по-малко от 3 /три/ години 
ползвателят да има право да поставя временни ограждения с цел по-доброто стопанисване 
и опазване на пасищата, но при условие, че не блокира достъпа на други стада до местата 
за паша и водопоите или като осигури необходимите прокари за селскостопанските 
животни. 

12. Поставянето на временни навеси и ограждения се извършва по реда съответно 
на чл. 56, ал. 2 и чл. 147, ал. 1. т. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

13. Сключването на договор за наем или аренда за ползване на обявените по този 
ред пасища и мери от ОПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по 
схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. 

14. Възлага на кметовете и кметските наместници на Община Две могили, контрола 
по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища и мери от 
страна на ползвателите и задължението при констатирани нарушения своевременно да 
уведомяват кмета на община Две могили. 

15. Възлага на кмета на община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: 

1. Списък на парцелите, идентифицирани в Системата за идентификация на 
земеделските парцели за 2012 г. по населени места, идентификатор по БЗС и площ - 
Приложение № 1. 

2. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Две 
могили – приложение № 2 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 190/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Раимова Илиязова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Гизем Илияз Хасан. 
 По нея докладва:  

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

Настоящата докладна записка касае отпускането на еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете. Въпросното заявление беше разгледано на заседание на 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика”. Става въпрос за раждане на второ 
дете на Емине Илиязова от град Две могили. Представени са всички необходими по 
наредбата ни документи – акт за раждане на детето, декларация, документи за завършено 
образование от двамата родители на детето.Становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено.  
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Илиязова да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
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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. № 190 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 150 
 

1. Отпуска на Емине Раимова Илиязова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Крали Марко” № 3 еднократна финансова помощ в размер 
на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Гизем Илияз Хасан, родена на 
09.03.2012 г. 

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

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 191/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Валентинова Янкова, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Христина Валентинова Янкова. 

По нея докладва:  

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

Следващото заявление за отпускане на еднократна помощ е от Красимира 
Валентинова Янкова отново за раждане на второ дете. Представила е Акт за раждане на 
детето и декларация, че няма да остави същото в специализирана институция. Тя самата 
казва че е непълнолетна, поради което детето е записано на името на бащата – Севдалин 
Стоянов Цанев. Той от своя страна е безработен, не е регистриран в Бюрото по труда. Не е 
приложила документ за завършено от нея образование. От общинската администрация ни 
е представена справка, от която е видно, че детето е записано на името на майката, а 
бащата се води “неизвестен”. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 
нередовно, поради което становището на комисията то да не бъде уважено.  

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета 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 чл. 10, т. 2.3. и 2.4 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. № 191 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 151 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Красимира 
Валентинова Янкова, живееща в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Вихрен” № 17 за раждане на второ дете – Христина Красимирова Янкова, родена 
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на 19.03.2012 г., тъй като майката на детето няма завършено минимум основно 
образование и не е навършила пълнолетие. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 192/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Венелинова Великова, живееща в 
село Баниска за раждане на първо дете – Василен Владиславов Велев. 

По нея докладва:  

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

заявление, което е за раждане на първо дете от Петя Венелинова Великова от село 
Баниска. Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в 
специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата на детето средно 
образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, 
че Петя има постоянен и настоящ адрес в село Баниска, но Владислав – има постоянен 
адрес в град Русе. Съгласно изискванията на Наредба № 10, становището на комисията е 
това заявление следва да бъде уважено при спазване разпоредбата на чл. 3, ал. 2.  
 2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е на г-жа Великова да и бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на първо дете в размер на 100 лева, тъй като 
бащата на детето е с постоянен адрес в град Русе. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 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. № 192 от 

20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 152 
 

1. Отпуска на Петя Венелинова Великова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 60 еднократна финансова помощ в 
размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – Василен Владиславов Велев, двете 
роден на 28.02.2012 г, тъй като бащата на детето – Владислав Валентинов Велев е с 
постоянен адрес в град Русе. 

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

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 193/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Янкова Иванова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Станимир Миленов Милчев. 

По нея докладва:  

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

Следващото заявление е от Вероника Янкова Иванова от село Бъзовец, отново за 
раждане на второ дете. Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да 
остави същото в специализирана институция, документи за завършен от нея 4 – ти клас и 
на бащата на детето – Милен Милчев Асенов – 1 – ви клас. От общинската администрация 
ни е представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и 
настоящ адрес в село Бъзовец. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 
нередовно, поради което становището на комисията е то да не бъде уважено, тъй като 
двамата родители не отговарят на подточка 2.4. от чл. 10 – нямат изискуемото минимално 
основно образование.  

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета 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 чл. 10, т. 2.4 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. № 193 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 153 
 

1. Отказва на Вероника Янкова Иванова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 6 отпускането на еднократна финансова 
помощ за раждане на дете – Станимир Миленов Милчев, роден на 02.02.2012 г., тъй като 
родителите на детето нямат завършено минимум основно образование.  

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 194/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 
 По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата молба за отпускане на еднократна финансова помощ от Цвятко Дончев 
Атанасов. Тя е свързана с направени разходи за погребението на майка му – Съба 
Димитрова Маринова и невъзможността му да ги заплати. Приложил е два фискални бона 
за платени разноски, както и разходите по изкопаване и загробване на гроба, и за превоза. 
Становището на комисията е да бъде уважена молбата.  
 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа молбата на свое заседание и 
излезе със становище на Цвятко Атанасов да му бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в размер на 125 лева. 
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Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 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. № 194 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 154 
  

1. Отпуска на Цвятко Дончев Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица „цар 
Освободител” № 39 еднократна финансова помощ в размер на 125.00 (сто двадесет и пет) 
лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 195/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева и Стоян 
Георгиев Стоянов, живеещи в село Батишница. 

По нея докладва:  

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

Следващата молба е от Стойка Раднева, която също беше разгледана на заседание 
на комисията. Тя отново е свързана с починал човек и невъзможността на близките му да 
заплатят направените разходи. От предоставената ни справка от Дирекция “Социално 
подпомагане” се вижда, че семейството е социално – слабо, съпругът на Стойка е 
безработен, регистриран в Бюрото по труда и през последната година не е бил обект на 
социално подпомагане. Братът на Стойка – Стоян е инвалид със 78 % ТНР и пенсия в 
размер на 157 лева. Становището на комисията ни е молбата да бъде уважена. 

2. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Становището на комисията по „Бюджет и финанси” е на г-жа Раднева да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150 лева. 
Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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 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. № 195 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 155 
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1. Отпуска на Стойка Георгиева Раднева и Стоян Георгиев Стоянов, живеещи в 
село Батишница еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 
 2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 196/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюн Арифов Юсниев, живеещ в град 
Две могили, на улица „Радецки” № 24. 

По нея докладва:  

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

Следващата молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Мюймюн 
Арифов Юсниев. В нея твърди, че има болки в кръста и в ставите, поради което иска да се 
лекува. Няма средства, тъй като пенсията му е малка. От Дирекция “Социално 
подпомагане” посочват, че получава пенсия за инвалидност поради общо заболаване в 
размер на 170 лева. Получава и месечни добавки в размер на 20 лева. Има много хора в 
неговото положение и становището на комисията е молбата да не бъде уважена.  

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 196 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 156 
  

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Мюмюн Арифов 
Юсниев, живеещ в град Две могили, на улица „Радецки” № 24. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 197/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Сарандева Янкова, живееща в град 
Две могили, на улица „Радецки” № 20. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
И тази молба беше разгледана на заседание на нашата комисия. Тя отново е за 

отпускане на еднократна финансова помощ от Събка Янкова от град Две могили. Г-жа 
Янкова иска да и отпуснем помощ, тъй като пенсията и е малка – 102 лева и не може да си 
купи лекарства. Кзва, че е болна от диабет. От Дирекция “Социално подпомагане” са ни 
представили справка, от която се вижда, че получава наследствена пенсия от починал 
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съпруг в размер на 102 лева. Била е подпомогната с целева помощ за отопление в размер 
на 290 лева. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Напоследък изключително много зачестиха молбите за отпускане на еднократна 
финансова помощ. Ние не сме социално подпомагане, не можем да помогнем на всеки, 
който се нуждае. Молбата ми към Кмета на Общината и към Кмета на съответното 
населено място в нашата Община е да не приемат такива молби или поне малко да ги 
ограничат. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Ние не можем да направим това. Всеки има право да си подава молба за помощ. 
3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Хубаво е общинската администрация да спре да приема молби от този вид. Не 
става въпрос за заявленията за раждане на дете, а за молбите за социално-слаби граждани. 
Само за 4 месеца имаме повече от 50 решения за отпускане на еднократна финансова 
помощ. Това не е нормално. 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 

от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка № 197 от 20.04.2012 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 157 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Събка Сарандева 
Янкова, живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 20. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 198/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Салие Екрем Нури, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 23 

По нея докладва:  

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

Следващата молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Салие Нур. 
Иска да и отпуснем помощ, тъй като документите и за самоличност са изтекли и трябва да 
си извади нови. Безбаботна е. Не е регистрирана в Бюрото по труда. Мъжът с когото 
съжителства – също е безработен. Има три деца. Получава 105 лева месечна помощ за 
децата. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

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. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
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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. № 198 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 158 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Салие Екрем Нури, 
живееща в град Две могили, на улица „Русалка” № 23. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 199/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 1. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа и настоящата молба 
за отпускане на еднократна финансова помощ. Тя е от Минка Петрова, която иска помощ, 
тъй като гледа болно дете. На нея вече два пъти отпускахме такава помощ и в двата случая 
няма представени оправдателни документи. Въпреки това, явно в нея се е създало 
впечатлението, че периодично трябва да и отпускаме такава помощ. Поради тази причина 
становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

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 

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. № 199 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 159 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Минка Петрова 
Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1.  

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 200/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангелина Стафанова Малакчиева, 
живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Следващата молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Ангелина 

Малакчиева от село Чилнов. Иска да и бъде отпуснем помощ в размер на 300 лева, тъй 
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като трябва да се оперира от язва. В нашата Наредба № 10 няма така хипотеза – да се 
отпуска помощ за операция. Становището на нашата комисия е молбата да не бъде 
уважена. 

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. 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. № 200 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 160 
 

1. Отказва да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ангелина Стефанова 
Малакчиева, живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 201/20.04.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Миленова Димова, живееща в град 
Две могили, на улица „Места” № 16. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа и последната молба за отпускане на еднократна 
финансова помощ, която е от Събка Димова. Иска еднократна помощ във връзка с 
предстоящо раждане на петото и дете. Приложила е актовете за раждане на другите 
четири деца. От тях – само едно е с известен баща. Участвала е в обучителни програми 
към общината. Тъй като е потребителка на Центъра за обществена подкрепа в град Две 
могили, комисията излезе със становище да уважим молбата и.  
 2. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е на Събка Димова да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева, но парите да бъдат 
получени от Стефан Димитров, който е Управител на Центъра на обществена подкрепа. 

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. 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. № 201 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 161 
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1. Отпуска на Събка Миленова Димова, живееща в град Две могили, на улица 
„Места” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева. 
 2. Средствата да бъдат получени от Стефан Димитров Стефанов – Управител на 
Центъра за обществена подкрепа град Две могили, който да следи за тяхното разходване. 

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

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 202/20.04.2012 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа предложението на Кмета на Общината за кандидатстване по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” „Помощ в дома”. Финансирането на проекта е изцяло държавно, няма 
да има съфинансиране от наша страна. Целта на проекта е да се създаде устойчив модел за 
осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са 
в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.  

Становището на комисията е да приемем предложения проект на решение. 
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, ал. 2 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. № 202 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 162 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по 
приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 
основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” по схема за 
безвъзмездна финансова помощ. 
 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 203/20.04.2012 г., относно:  

Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2012г. в Община Две могили. 
По нея докладва:  
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1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа предложената програма на свое заседание и 
като цяло я приема. Моят въпрос към Кмета е дали има издадена заповед и назначена 
Комисия за закрила на детето към Общината и какво е нейното участие в разработването 
на тази програма. Преди приемането на тази Програма за закрила на детето за 2012 г. не 
трябваше ли да има отчет за изпълнението на програмата за 2011 година. 

В разискванията по двадесет и шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Със моя заповед към Общината има назначена Комисия за закрила на детето, 
Председател на която е г-жа Кремена Любенова. 

След приключване на разискванията по двадесет и шеста точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, 

ал. 1 от Правилника за прилагана на Закона за закрила на детето, 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 

№ 203 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 163 
  

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. в Община Две 
могили.  
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето – Кремена Любенова, да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на общински съвет. 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. в Община Две 
могили. 

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 204/20.04.2012 г., относно: 

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Две 
могили за 2012 г. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа предложената програма за развитие на читалищната 
дейност на свое заседание. Тя е доста богата на дейности и празници. Особено радостно е 
завръщането на стари и традиционни за някои селища от общината обичаи и обреди. Като 
цяло програмата се препокрива с културния календар, който приехме. Становището на 
комисията е да се приеме предложената Програма за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили за 2012 г. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка № 204 от 20.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 164 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили за 
2012 г. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили 
за 2012 г. 

 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния дъжд на 
20.04.2012 г. 

По нея докладва:  

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

Наложи се да пусна тази докладна записка за разглеждане като извънредна точка в 
дневния ред, тъй като на 20.04.2012 г. вечерта в нашето село заваля проливен дъжд, в 
резултат на което няколко къщи бяха наводнени. Имаше и свличане на земна маса, което 
наложи да дойда фанрома, която да разчисти. Хората са бедни и се нуждаят от помощ, 
макар и малка. По тази причина, предлагам да им бъде отпусната еднократна помощ, за да 
си покрият някои от най-належащите разходи по разчистване на имотите им.  

Освен това искам да благодаря на Кмета на Общината, на зам.-кмета и на 
Председателя на Общински съвет, които веднага се отзоваха и предприеха адекватни 
мерки. 

2. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Аз също бях свидетел на станалото в селото. Наистина имотите на хората са в 

много тежко състояние. Нека им помогнем, макар и малко. Хората имат нужда от това. 
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. 3 от Наредба № 10 за изплащане на 

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

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

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

Докладна записка № 210 от 23.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 165 
 

 1. Отпуска еднократна финансова помощ, в размер на 600 (шестстотин) лева, както 
следва по 100 (сто) лева на следните пострадали семейства: 

1.1. Асан Ахмедов Арифов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 210. 
1.2. Мехмед Ахмедов Рамаданов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 

199. 
1.3. Мютебера Мустафова Скендерова, живуща в село Бъзовец, на улица „Г. 

Димитров” № 195. 
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1.4. Рюкие Мюмюнова Карамусова, живуща в село Бъзовец, на улица „ Г. 
Димитров” № 193. 

1.5. Хюсеин Ефраимов Юсеинов, живущ в село Бъзовец, на улица „ Г. Димитров” 
№ 189. 

1.6. Ибиш Исмаилов Халилов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 
173. 

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

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината, че сайта не се актуализира 
своевременно и ако е необходимо назначете комисия, която да го прегледа и отрази 
необходимите промени. Общината разполага с много добър сайт, но той не се 
актуализира. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

На предходното заседание на Общинския съвет групата съветници от ПП „ГЕРБ” 
отправихме запитване към Кмета на Общината, чиито отговор получихме днес.  

За съжаление, обаче ние не сме доволни от направения от Кмета на Общината 
отговор. Какво имам впредвид? 

На въпроса ни за намаляването на работното време на служителя в Кметство село 
Бъзовец Ви казваме, че съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация служителите в Кметствата се назначават и освобождават от 
Кмета на Кметството. В този случай какво означават думите Ви в отговора 
„Ръководството на Общината счете за целесъобразно щатната бройка „ГРАО” в село 
Бъзовец да бъде намалена на 6.00 часа? 

С това Вие превишавате правата си, а Кметът на Кметство село Бъзовец не 
изпълнява решение на общински съвет. 

Относно втория въпрос – ние Ви питаме още веднъж от къде преведохте 
необходимия ресурс от 4 000 лева на клуба по тенис на маса? 

Обвинявате ни, че не сме запознати с провеждането на благотворителни 
мероприятия и давате обширен отговор, че сте забранили провеждането на концерта, тъй 
като такъв концерт няма място в навечерието на 3-ти март. Г-н Христов кога казвате 
истината – в статията във вестник „Нива” или в отговора, който ни давате. Когато за едно 
нещо се дават различни отговори това буди съмнение, а ние искахме само да знаем от 
къде осигурихте средствата. 

На следващо място – по отношение на назначаването на служители в 
администрацията на освободените места няма да говоря, защото вече приехме решение, но 
на ненужната информация, която ни давате за временно изпълняващия длъжнотта 
Директор на Дирекция сме длъжни да ви уведомим, че нарушавате законите, което ни 
дава право да сигнализираме необходимите институции, а именно какво имаме в предвид: 
съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за администрацията, според функциите, които се 
изпълняват, длъжностите в администрацията са ръководни, експертни и технически. И 
веднага ал. 3 от същия чл. 13 казва: „лице, заемащо ръководна длъжност в 
администрацията, не може да я осъществява по трудово правоотношение”, а съгласно 
единния класификатор на длъжностите в администрацията Директор на Дирекция е 
ръководна длъжност, така че г-н Христов няма такова понятие временно изпълняващ 
длъжността Директор на Дирекция, още повече назначен по чл. 119, във връзка с чл. 67 от 
кодекса на труда. 
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В този смисъл, молим от тук нататък отговорите на питанията ни да бъдат точни и 
изчерпателни. 
 3. Николай Христов – Кмет на Общината: 

 Аз мисля, че не е редно да ме питате откъде съм взел 4 000 лева за Клуба по тенис 
на маса. Много ясно, че съм ги взел от бюджета на клуба. 
 На въпроса за намаляването на работното време на служителя в Кметството в село 
Бъзовец ще кажа, че със моя Заповед са вменени права на всички Кметове на Кметства по 
населените места, които могат сами да се резпореждат с назначаването и освобождаването 
на служителите. 
 4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Ние сме гласували една структура на общинската администрация и казахме, че в 
село Бъзовец ще бъдат две бройки. Вие нямате право да намалявате бройката. На какво 
основание го правите. Не е проблем това да бъде направено, но Вие трябва да внесете 
предложение за промяна в структурата и това да бъде гласувано. Ако има изменение в 
часовете също трябва да бъде гласувано от нас. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 

 Нека от 01.05.2012 година в село Бъзовец служителят да се назначи на пълна 
бройка. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

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

Протоколът е изготвен на 03.05.2012 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) 


