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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 
 

Днес, 23 май 2012 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна деветото 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, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Димитър Димитров – зам.-кмет на 
Община Две могили, Илиана Манолова – Управител на „Центъра за настаняване от семеен 
тип” град Две могили, служители от Общинска администрация, кметове на кметства от 
Община Две могили, граждани. 
      Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, 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 Николай Христов с вх. 
№ 242/18.05.2012 г., относно: Изменение на Решение № 1017 взето на заседание на 
Общински съвет – Две могили с Протокол № 62/25.07.2011 г. По тази докладна записка 
ще докладва Боян Симеонов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

Предлагам тази докладна да бъде разгледана като т. 17 от дневния ни ред, а т. 17 да 
стане съответно т. 18. 

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ни ред? 
Няма. 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението, а именно Докладна записка от 

Николай Христов с вх. № 242/18.05.2012 г., относно: Изменение на Решение № 1017 взето 
на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 62/25.07.2011 г. да бъде 
разгледана на настоящото заседание под т. 17, а т.17 да стане съответно т. 18, моля да 
гласувате 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 Николай Христов с вх. № 181/18.04.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
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на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 209/21.04.2012 г., относно: 

Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС (мобилна 
базова станция) 4 639 село Бъзовец, находяща се в ПИ № 003151 в землището на село 
Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, община Две могили, област Русе. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 217/08.05.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 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 Байчо Георгиев с вх. № 218/08.05.2012 г., относно: 

Предоставяне на информация, във връзка със спечелени проекти от Община Две могили. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/08.05.2012 г., относно: 
Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща се в ПИ 
№ 000298, с ЕКАТТЕ 57788 в землището на село Помен, община Две могили, област Русе 
до село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/11.05.2012 г., относно: 
Информация за дейността на „Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 225/14.05.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. и Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93 взето на 
заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 226/15.05.2012 г., относно: 

Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 227/15.05.2012 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община 
Две могили през 2011 г. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 228/15.05.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 142 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 8/26.04.2012 г. 
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Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 229/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на село 
Пепелина. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 230/15.05.2012 г., относно: 

Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Две могили на имоти – държавна 
собственост. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 
Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 232/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в землището на град 
Две могили. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 233/15.05.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламена Стефанова Николова, живееща в 
село Бъзовец за раждане на трето дете – Емил Пламенов Стефанов. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 234/15.05.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Леман Осман Рюстемова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Неджля Рюстемова Неджатиева. 
 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/18.05.2012 г., относно: 
Изменение на Решение № 1017 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 62/25.07.2011 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. 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:` 

1. 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. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Докладната записка беше разгледана на заседание на нашата комисия. Става 
въпрос за допълнение на нашата Наредба № 5. Предложеното допълнение е изцяло от 
социален характер. Вижда се добронамереността на Кмета на Общината да разкрие места 
за паркиране, като издава също така и съответните карти за безплатно паркиране на 
инвалидите от Общината. Картите ще се издават след подаването на съответните 
документи със съответните изисквания. Това налага да се измени и нашата Наредба № 5, 
считано от 01.05.2012 г. Становището на комисията е да се приемат предложенията. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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: 

създава нов чл. 58б, със следните алинеи: 
(1) Кметът на Община Две могили издава карта за безплатно паркиране на МПС, 

обслужващи хора с увреждания и ползване на улеснения при паркиране. 
(2) Картата за безплатно паркиране по ал.1 трябва да отговаря на изискванията на 

стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на 
Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания и важи на 
територията на Република  България и държавите-членки на ЕС. 

(3) Право на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания 
и ползване на улеснения при паркиране имат лица, които са регистрирани по постоянен 
адрес на територията на Община Две могили  и имат трайни увреждания, за които 
органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента. 

(4) Лицата с увреждания, желаещи да се възползват от услугата, подават в Центъра 
за информация и обслужване на гражданите на Община Две могили заявление по образец 
с приложени към него документи: 

1. копие от лична карта (оригиналът се представя за сверяване); 
2. копие на ЕР на ТЕЛК (оригиналът се представя за сверяване); 
3. копие на свидетелство за регистрация на автомобила (оригиналът се представя за 
сверяване); 
4. актуална снимка – паспортен формат; 
5. ако документите се подават чрез упълномощено лице, се прилага пълномощно. 
(5) Картите за безплатно паркиране се изготвят от гл. специалист СДЗ при ОДМ в 

срок от 7 дни от подаване на заявлението и важат за срока  на ЕР на ТЕЛК. 
(6) Правоимащите лица се освобождават от такса за издаване на карта за безплатно 

паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и ползване на улеснения при 
паркиране. 

(7) Гл. специалист СДЗ създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани: 
1. пореден № на издадената карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи 
хора с увреждания и ползване на улеснения при паркиране; 
2. име, презиме и фамилия на лицето, на което е издадена картата; 
3. № и дата на издаване на ЕР на ТЕЛК; 
4. данни за автомобила от свидетелството за регистрация; 
5. Валидност на издадената карта.”, 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. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка , а именно: 
изменя: разпоредбите на параграф 1 влизат в сила от 01.05.2012 г., 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. 
 

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

Общинския съвет, във връзка с чл. 99а от Закона за движението по пътищата и 

Докладна записка с вх. № 181 от 18.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 166 
 

1. Приема 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, облас Русе, която влиза в сила от 
01.05.2012 год. 

Приложение: 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, облас 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. № 209/21.04.2012 г., относно: 

Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС (мобилна 
базова станция) 4 639 село Бъзовец, находяща се в ПИ № 003151 в землището на село 
Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа настоящата докладна записка, която е въз основа на постъпило искане в Община 
Две могили с вх. № 299/20.04.2012 година от “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, за 
даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на 
трасе, за външно ел. захранване на МБС (мобилна базова станция) 4639 село Бъзовец, 
находяща се в поземлен имот № 003151 в землището на село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе. Представени са два варианта на трасе, от които се вижда, че Вариант 
1 е по-изгоден икономически и технически. Становището на комисията е да се приеме 
предложеният ни проект на решение. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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

т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, 

чл. 22, ал. 1, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 3, ал. 2, т. 2 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 209 от 21.04.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 167 
 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 
препоръчва Вариант 1 за трасе на външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС 
(мобилна базова станция) 4639 село Бъзовец, находяща се в поземлен имот № 003151 в 
землището на село Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, община Две могили, област Русе.  

2. Задължава Кмета на Общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПП. 

 

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. № 217/08.05.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 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 настоящата информация за дейността на 
читалището в село Каран Върбовка. Дейността на Читалището в село Каран Върбовка е 
идентична с дейността на останалите Читалища в Общината. В информацията е залегнато 
отбелязването на всички празници. Различното тук е, че Читалището има много добре 
развит театрален колектив. Сградният фонд, както навсякъде е в много лошо състояние, 
Читалището се нуждае от основен ремонт, но въпреки това дейците се справят много 
добре. Като цяло становището на комисията е да се приеме представената информация.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Микерям Адям – Общински съветник: 

Представената информация за дейността на Читалището в село Каран Върбовка е 
изготвена много подробно, но липсва финансова част. След като Общински съвет е 
утвърдил средства за Читалищата при приемането на бюджета на Общината за 2012 
година би следвало всяко читалище да прави отчет на изразходваните средства. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник:  

Не е проблем Читалищата да представят и финансов отчет към информациите си, 
но съгласно чл. 26а от Закона за народните читалища, всички Читалища на територията на 
нашата Община бяха задължени до 31.03.2012 г. да представят своите финансови отчети 
на Кмета на Общината и на Общинския съвет.  

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Според мен информациите трябва да бъдат по-пълни, като се включва и финансова 
част, за да можем ние като общински съветници да придобием по-реална представа за 
случващото се. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 30 по Протокол № 04/23.12.2011 г. и Докладна записка с вх. № 217 от 08.05.2012 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 168 
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1. Приема за сведение Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908” 
село Каран Върбовка за 2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908” село 
Каран Върбовка за 2011 г. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/08.05.2012 г., относно: 

Предоставяне на информация, във връзка със спечелени проекти от 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”: 

Подадената докладна записка е за искане на информация и за установяване на ред 
за отчет на определена работа от общинската администрация. Искането е представено от 
общинския съветник Байчо Георгиев. Според нашата комисия това искане е основателно и 
навременно. Общинският съвет има право на такава информация и може да задължи 
Кмета на Общината и неговия екип да правят подобни отчети, с които да ни информират 
за свършената работа. Тук става дума и за информираност на гражданите и жителите на 
Общината. Няма нищо лошо в това, само да кажа, че тук става въпрос за устна 
информация, а не писмена. Становището на комисията е да се приеме предложеното ни 
решение. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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 и Докладна записка с вх. № 218 от 08.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 169 
 

1. Задължава Кмета на община Две могили, на следващото заседание на 
Общинския съвет, да представи екипите, които в момента работят по проекти, за които 
имаме сключени договори с Управляващите органи по различните Оперативни програми. 
Задължава го занапред да прави същото, след сключване на договори по одобрени други 
проекти на общината. 

2. Задължава Ръководителите и членовете на отделните екипи, които работят по 
проекти, за които имаме сключени договори с Управляващите органи по различните 
Оперативни програми на всеки три месеца, да предоставят информация за дейността си.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/08.05.2012 г., относно: 
Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща се в ПИ 
№ 000298, с ЕКАТТЕ 57788 в землището на село Помен, община Две могили, област Русе 
до село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
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1. Юсеин Юсеинов – Член 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. Тук 
отново става въпрос за даване на предварително съгласие от нас, във връзка с постъпило 
искане с вх. № 365/04.05.2012 година от „КАБЕЛНЕТ” ООД за учредяване право на 
прокарване и утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, 
находяща се в поземлен имот № 000298 в землището на село Помен до село Каран 
Върбовка. Отново са представени два варианта, от които е вично, че икономически и 
технически е по-изгоден Вариант 1. Становището на комисията е да подкрепим 
предложеният проект на решение. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, 

чл. 22, ал. 1, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 3, ал. 2, т. 2 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 219 от 08.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 170 
 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 
препоръчва Вариант 1 за трасе на  подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща 
се в поземлен имот № 000298, с ЕКАТТЕ 57488 в землището на село Помен, община Две 
могили, област Русе до село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

2. Задължава Кмета на Общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на ПУП-ПП. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/11.05.2012 г., относно: 
Информация за дейността на „Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

По нея докладва:  

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

Когато получих настоящата докладна записка, заедно с информацията за дейността 
на „Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили, моето лично мнение бе, че 
тя е твърде оскъдна, но това е така, тъй като настоящият Управител на това заведение е 
едва от няколко месеца и не е наясно какво точно се иска да се представи с тези 
информации. Ето защо като Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”, аз реших когато разглеждаме тази докладна записка да проведем заседанието 
на комисията в Центъра, за да можем по-подробно да се запознаем със ситуацията. Заедно 
с членовете на комисията отидохме там съвсем инцидентно, без предупреждения. 
Присъствахме на закуската на младежите настанени в Центъра и се запознахме с 
персонала. Изготвихме справка в табличен вид на младежите, като сме отбелязали 
имената и датата на раждане на настанените, тегло при постъпване в заведението, тегло 
към настоящия момент и начина, по който се храни всеки един от тях. При повечето от 
младежите има наддаване на килограми, но има и такива, които са отслабнали, но след 
проведен разговор с г-жа Манолова се установи, че това е така, тъй като тези лица са след 
прекарано лечение в болница. 
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От направеното посещение ние като комисия видяхме и разбрахме, че нещата се 
получават добре, има младежи, които могат да се хранят сами без да им се пасира храната, 
помещенията са чисти и изрядни и решихме да подкрепим представената информация от 
новия Управител на Центъра, като го съветваме следващата година да представи по-
подробна и изчерпателна информация за дейността си. 

Искам само да обърна внимание на Кмета на Общината, ако има възможност да 
помогне и от дарението, което направи Меглена Плугчиева, да се вземе едно легло, за да 
се смени това, на което лежи Мирослав. Неговото легло е желязно и е в много лошо 
състояние, има и други легла, които се нуждаят от ремонт. Кмете, съдействайте за 
набавянето на едно такова ортопедично легло. 

Освен това, финансирането на Центъра и изцяло на държавна издръжка, но се 
вижда, че въпреки това Общината дава 20 000 лева за подпомагане на дейността му. 
Управителят, заедно с единият социален работник – Нели Стоянова живеят в град Русе и 
пътуват всеки ден до Две могили, като транспортните разходи си покриват изцяло сами. 
След като нямаме необходимите специалисти на територията на нашата Община да заемат 
тези места би следвало ние да поемаме част от транспортните им разходи. При това 
положение 1/3 от заплатите на тези служители отиват за транспорта. Помислете по 
въпроса, тези хора трябва да получават достойни възнаграждения. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Като жител на град Две могили, аз винаги съм защитавала интересите на 
населението в нашата Община. Сега когато говорим за заплащане, нещата трябва да бъдат 
обосновани, нека се провери на трудовия пазар дали разполагаме с такива специалисти и 
ако има нека тези специалисти работят в Центъра. Против съм вземането на такова 
решение за заплащане на част от транспортните разходи на служителите. Все пак трябва 
да се дава шанс на хората, които живеят в нашата Община. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Това, което е направила комисията с посещението си в Центъра е похвално, но аз 
смятам че такава информация в този вид неможем да приемем. Предлагам на Кмета на 
Общината да си оттегли докладната записка, като я отложим за приемане на следващото 
заседание. Комисията е ходила на място, видяла е и е разбрала за какво става въпрос, но за 
съжаление на нас не ни става ясно. 

3. Илиана Манолова – Управител на „Центъра за настаняване от семеен тип” 

град Две могили: 

Вие сте Общински съветници и като такива сте в правото си да прецените дали 
информацията е пълна или не. Тъй като съм отскоро назначена като Управител на това 
заведение за първи път ми се налага да правя подобно нещо. Не съм добре запозната с 
изготвянето на тези информации и не съм била тук през периода, за който вие искате 
отчет. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Миналата седмица в „Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили и в 
„Защитеното жилище” в село Могилино бе извършена проверка от Марияна Брънзалова – 
Координатор програма „Човешко достойнство”. Бе изготвен доклад, който трябваше да 
бъде включен към настоящата информация, но ние не разполагахме с нужното време. По 
тази причина аз си оттеглям докладната записка. Ще я преработим и заедно с изготвения 
доклад ще бъде внесена за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 225/14.05.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. и Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93 взето на 
заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

По нея докладва:  

1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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Постъпилата докладна записка, с която се иска изменение на Приложение 7.1 и 7.2. 
от наше Решение № 93 по Протокол № 6/15.02.2012 г. Беше разгледана на заседание на 
комисията. Изменението се прави, тъй като са настъпили промени в списъчния състав на 
педагогическия персонал в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. Тези 
промени са както следва: г-жа Росица Великова Иванова на мястото на г-жа Ивелина 
Великова Димитрова, г-жа Анелия Тодорова Костова на мястото на г-жа Христина 
Димитрова Михайлова – Радулова. Тези кадри са предложени за промяна в списъка на 
пътуващите учители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи. 
Освен това г-жа Милена Стефанова Цанева, пътуващ учител до ЦДГ село Батишница – 
филиал на ЦДГ село Баниска е напуснала и би следвало да бъде изключена от цитирания 
списък. Иска се промяна на Приложение 7.1., също така, тъй като през периода след 
приемане на бюджета на община Две могили от нас са настъпили някои промени в състава 
на общинската администрация, които налагат промяна в списъка на специалистите, имащи 
право на заплащане на част от транспортните разходи. Не виждам нищо нередно, така че 
становището на комисията е да се приеме предложението. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение в основанията за приемане на това решение трябва да 
отпадне чл. 52, ал. 1 от Закона за местото самоуправление и местната администрация, 
който гласи, че Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън 
републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, 
разпределяни между общините по критерии, определени със закон. Съгласно Закона за 
държавния бюджет ние можем да правим изменение на бюджета едва след 30.06.2012 
година. Тук ние не променяме бюджета, а просто заменяме едни кадри с други. 

Освен това основанието за тези транспартни разходи не се ямява Закона за 
държавния бюджет, а от Постановление на Министерски съвет № 367 от 29.12.2011 г., 
което се явява чл. 67, ал. 3. 

Нашата Наредба № 6 не е изписана правилно в основанията. Тя е Наредба № 6 за 
условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

Трябва да се посочи датата, от която се приема изменението. Други претенции 
нямам. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направено предложение от общинския 
съветник Байчо Георгиев, а именно: в основанията за приемане на решението да отпадне 
чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да отпадне 
Закона за държавния бюджет и да се добави чл. 67, ал. 1 от Постановление на 
Министерски съвет № 367 от 29.12.2011 година. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението от общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: в основанията за приемане на решението да отпадне чл. 52, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, да отпадне Закона за държавния 
бюджет и да се добави чл. 67, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 367 от 
29.12.2011 година, 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 седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка 
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с чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 67, ал. 3 от Постановление на 

Министерския съвет № 367 от 29.12.2011 г., Наредба № 6 за условията и реда на 

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Докладна записка с вх. № 

225 от 14.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 171 
  

1. Изменя Приложение 7.1. „Списък на педагогическите специалисти в общината, 
които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г.” към т. 8 от 
Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г., както 
следва:  

1.1. В ред 2, колона 2, „Христина Димитрова Михайлова-Радулова” се заменя с 
„Анелия Тодорова Костова”. 

1.2. В ред 5, колона 2, „Ивелина Великова Димитрова” се заменя с „Росица 
Великова Иванова”. 

1.3. Ред 20 се заличава. 
2. Изменя Приложение 7.2. „ Списък на специалисти в общината, които имат право 

на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г.” към т. 8 от Решение № 93, 
взето на заседание на Общински съвет с Протокол 6/15.02.2012 г., както следва: 

2.1. в ред 2, колона 2, „Антоанета Димова Енева” се заменя с „ Нора Георгиева 
Колева”. 

2.2. добавя нов ред 8 
 

№ 

по 

ред 

Име на 

пътуващия 

% Месторабота Длъжност Маршрут 

8. Хюлия Илмиева 
Севдалиева 

85 Община Две могили Гл. специалист 
ЕТИМ 

Батишница-Две 
могили-Батишница 

 

 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. № 226/15.05.2012 г., относно: 

Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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 настоящата докладна записка за обявяване на конкурс за избор 
на Управител на ТД „Черни Лом 2008” в град Две могили. С Решение № 124 по Протокол 
№ 12/23.05.2008 година на Общински съвет град Две могили е учредено Общинско 
еднолично дружество с ограничени отговорности „Черни Лом 2008”. Едноличен 
собственик на капитала на дружеството е Община Две могили, която упражнява правата 
си чрез Общински съвет. 

Съгласно Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на 
собственик на Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските 
дружества на Община Две могили, област Русе, Общинският съвет избира управителите 
на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност по предложение на Кмета 
на Общината, след провеждане на конкурс. 
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С Решение № 446 по Протокол № 35/19.06.2009 година, Общинският съвет е избрал 
за Управител на Еднолично общинско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД Александър 
Иванов Иванов, с който е сключен договор за срок от 3 (три) години. Тъй като договорът 
изтича на 01.07.2012 година се налага организирането и провеждането на конкурс за избор 
на нов Управител на Търговското дружество. Конкурсът се провежда по ред и условия 
определени от Общинския съвет. Становището на комисията е да се приеме така 
предложеното ни решение. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка чл. 50, ал. 2 и ал. 4, чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Две могили 

върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 226 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 172 
 

1. Обявява конкурс за избор на Управител на Търговско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД – град Две могили, както следва: 

1.1. Критерии за избор на кандидат: 
1.1.1. Образование – висше – магистър по икономика, право, инженер. 
1.1.2. Трудов стаж – не по-малко от 5 години. 
1.1.3. Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3 години. 
1.1.4. Отлична компютърна грамотност. 
1.1.5. Владеене на чужд език е предимство. 
1.2. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17.00 часа на 

29.06.2012 г. в деловодството на Община Две могили. 
1.3. Комисията по провеждане на конкурса да е от 5 члена в състав: трима 

Общински съветника, двама служители от Общинска администрация и двама резервни 
членове. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осигури организационното провеждане на 
конкурса. 
 

 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. № 227/15.05.2012 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община 
Две могили през 2011 г. 

По нея докладва:  

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

На предходното заседание лично аз поисках тази докладна записка да бъде 
отложена за следващо разглеждане, тъй като не се бяхме запознали достатъчно добре с 
нея. Сега отново се внася за разглеждане и в доста по-пълен вид. 

От представения отчет не бива да се крие, че населението в Общината по обявен 
„постоянен адрес” през 2011 г. са 10749 души. По официални данни безработните са 529 
или 8,89 % от трудоспособното население за Община Две могили. 
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В района живеят основно три етнически групи население: българи – 5 679 лица, 
турци – 3 204 лица, роми – 866 лица. Целта на стратегията е да интегрираме малцинствата. 
Какво сме направили ние в Община Две могили за тази интеграция? 

На първо място – Общината и ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 
кандидатстват с проекти към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства, с които се цели създаване на условия за равен достъп до 
качествено образование на  децата от ромски произход; намаляване до минимум броя на 
необхванатите в ЦДГ ромски деца и задържането им в детското заведение; пълноценна 
интеграция на ромските деца  в детската група със смесен етнически състав; изграждане 
на модерна игрова, материално-техническа и дидактическа база с цел подобряване 
качеството на образователно-възпитателния процес в ЦДГ; пряко ангажиране на ромските 
родители и мотивиране  да повишават образованието на децата си и своята педагогическа 
култура; подсигуряване на възможности за индивидуална работа с талантливи и 
изоставащи ромски деца; повишаване квалификацията на педагогическите кадри за работа 
с различните етноси и най-вече от ромски произход, но за съжаление тези проекти не са 
били одобрени. 

На второ място – ОДК „Д-р Димитър Пангелов” в партньорство с общината са 
отбелязали Деня на ромите на 08.04.2011 г. с богата музикална програма, където са взели 
участие ромските деца към Ромска вокално-танцова формация „Ланомен” с ръководител 
Константин Коев. В тази формация участват около 30 деца от ромски произход от втори 
до десети клас. Също така към ОДК „Д-р Димитър Пангелов” има създадена група и по 
турски фолклор „Йълдъз” с ръководител Неджмие Идиризова. В него участват 22 деца, 
които отлично пресъздават танци от турския фолклор. Вижда се, че ТФ „Йълдъз”има 
участия в много фестивали не само в страната, а и в чужбина, където децата от състава са 
посрещани много добре. Групата има престижни награди и грамоти от своите участия. В 
секцията по тенис на маса към ОДК „Д-р Д.Пангелов” тренират деца от всички етноси и 
религии, които също имат много грамоти и награди. 

Все още има какво да се направи по отношение на интеграцията на малцинствата и 
по отношение изпълнението на стратегията в Община Две могили. Работата с тези хора 
през 2012 г. трябва да се активизира. Необходимо е да бъдат направени редица срещи с 
младите хора от етноса във връзка с повишаването на образователното им ниво. Като цяло 
Общината работи добре за интегрирането на това население и становището на комисията 
е да се приеме отчета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Радослав Радев – Общински съветник: 

Ние разглеждаме един много важен въпрос, който стои на вниманието на 
българското и европейското общество. Направеното в отчета не е никак малко на фона на 
Общината, но това е въпрос по който трябва да се работи постоянно. Мисля, че Европа 
отделя достатъчни средства за интеграцията на малцинствата и те трябва да се усвояват 
максимално. 

Какво е положението в село Баниска? В момента на постоянен адрес живеят 1 311 
жители, от които 378 българи, 127 турци и 806 роми, от които деца до 18 години – 287 
броя. Съжителството между тези три етноса е нормално бих казал. Болшинството от 
младите хора потърсиха работа в Гърция, Германия, Белгия и Холандия. Придобиха 
европейски манталитет, придобиха навици на общуване с обществото. Останалите, които 
останахав село Баниска търсят всевъзможни варианти за изхранване на семейството си, 
като събиране на билки, събиране на отпадъци от старо желязо, заети са в 
животновъдството и дърводобива и т.н.  

Съвместно с Кметството и ръководството на кооперацията безимотните са с равни 
права с кооператорите при даване на лично ползване на царевица, пшеница, люцерна и 
хляба на фурната. 

Кражбите на селскостопанска продукция в района на Кметство село Баниска 
останаха в миналото. 
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Тук е мястото да отбележа, че общинското ръководство трябва да подпомага 
бизнеса в общината за да могат и тези безработни жители да изкарват прехраната си. 

Не съществува етническо напражение в селото. 
Другият въпрос е с образованието на подрастващото поколение, което започва от 

детската градина и продължава през основното училище. 
В ОУ „Христо Ботев” село Баниска през 2012 г. учат 109 ученика, от които 3 

български деца, 12 деца от село Помен и 12 деца от село Могилино. 
Материалната база и в двете институции е морално остаряла. В ОУ не е правен 

основен ремонт от 1984 година. Текат европейски програми за саниране, за 
осъвременяване на материалната база, за оборудване на кабинети и др. По този начин ще 
привлечем необхванатите деца в училищните стаи. Длъжни сме с цената на всичко да 
провеждаме политика на мирно съвместно съществуване в населените места и общината, 
друг път и избор просто нямаме. 

Ето защо Общинското ръководство в лицето на Кмета на Общината и Кметовете на 
Кметства трябва да осъществяват тази политика по населените места. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Малцинствата в нашата Община са хора, с които ние ежедневно се сблъскваме, 
хора с които живеем. Ние сме хората, които трябва да им помогнем. Напълно подкрепям 
казаното от г-н Радев. Провела съм няколко разговора със служителката от Общината, 
която е изготвила този отчет. В нея видях голямо желание да работи в тази насока и аз 
мисля, че тя ще се справи добре с този проблем. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

През 2008 година когато закривахме училищата на територията на нашата Община 
ние закрихме 3 училища. Тогава възникнаха въпросите защо да не бъдат 4, заедно с 
училището в село Баниска. Ние преценихме, че училището в село Баниска трябва да 
остане. Тогава се изготви проект за саниране на училището, издействахме да отпуснат 
автобус за извозване на децата, също така всеки ден се носеше топла храна от ОП 
„Обществено хранене” град Две могили. В този мандат една от целите на ръководството 
трябва да бъде именно ремонта на училището в село Баниска. 

4. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 

Аз като Кмет на село Баниска мога да кажа, че в селото има много талантливи деца 
от ромски произход, и мисля да извикам специалист от Общината, който може да се 
занимава с тях. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

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

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

Правилник 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

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

по Протокол № 4/23.12.2011 г.  и Докладна записка с вх. № 227 от 15.05.2012 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 173 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на 
малцинствата в Община Две могили през 2011 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на 
малцинствата в Община Две могили през 2011 г. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 228/15.05.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 142 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 8/26.04.2012 г. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа докладната записка, която касае изменение на т. 1.2. от 
наше Решение № 142 по Протокол № 8/26.04.2012 г., където съюзът „и”, според Кмета на 
Общината би следвало да отпадне. Самото решение касае даване на информация по 
отношение на структурата на Общинската администрация по дирекции и звена, 
конкретните длъжности в тях, образованието и специалността, която се изисква за да 
бъдат заети и даване на преписи от всички Заповеди, издадени след 04.11.2011 г. и във 
връзка с приети решения от Общински съвет Две могили. При вземането на това решение 
всички решихме, че Кмета на Общината би следвало да ни представя такава информация 
като Общински съветници. В заседание на комисията ние бяхме единодушни, че не следва 
да приемаме това решение, а да си потвърдим взетото Решение № 142. Няма нищо лошо 
всички издадени заповеди да стигат до нас, а ако питате мен те могат да бъдат 
публикувани и на сайта на Общината. 

А по отношение на представената информация от Кмета на Общината аз искам да 
кажа, че понятие „специализирана администрация” в закона няма. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направени две предложения – на Кмета 
на Общината, както е по Докладна записка, а именно: Изменя т. 1.2 от Решение № 142 
взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 8/26.04.2012 г., като съюза „и” 
отпада и предложението, което направи Общинският съветник Байчо Георгиев, а именно: 
да си потвърдим т. 1.2. от Решение № 142 по Протокол № 8/26.04.2012 г. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направените предложения. 
 

Който е съгласен с предложението на Кмета на Общината, както е по Докладната 
записка, а именно: Изменя т. 1.2 от Решение № 142 взето на заседание на Общински съвет 
по Протокол № 8/26.04.2012 г., като съюза „и” да отпадне, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

предложението не се приема. 
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. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 228 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 174 
 

1. Потвърждава т. 1.2 от Решение № 142 взето на заседание на Общински съвет по 
Протокол № 8/26.04.2012 г. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 229/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на село 
Пепелина. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна записка от Кмета 

на Общината, с която ни се предлага да приемем решение за продажбата на 49 имота, 
които са собственост на Община Две могили. Това са недвижими имоти с начин на трайно 
ползване “Друг вид терен със селищен характер” в землището на село Пепелина, актувани 
и вписани в Агенция по вписванията град Бяла. За тези имоти вече има взето решение от 
Общински съвет за продажба. Поради възникнала необходимост от актуализация на 
цените на тези имоти, се налага вземане на ново решение от нас за продажба на същиите 
по актуализирани цени. Смятам, че предложението е правилно, поради което становището 
на комисията е да го подкрепим. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Съгласен съм с предложеното решение, но имам някои забележки, относно 
основанията посочени за приемане на решението и изписването на самото решение. В 
основанията след чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, нека се запише чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 
№ 1 на Общинския съвет. 

Освен това аз не мисля, че село Пепелина е Кметство. Село Пепелина е 
териториална единица, но то не е Кметство, което означава, че т. 1.2 от решението трябва 
да отпадне и 50 % от средствата трябва да бъдат преведени по сметката на Община Две 
могили и след това ако е необходимо Общината може да помогне на село Пепелина. 

На последно място – в т. 3.3. от решението след думите „... в Общински съвет” да 
отпадне текста „ ... съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация”, тъй като не е необходимо да бъде изписано. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направено предложение от Общинския 
съветник Байчо Георгиев, а именно: т. 1.2 от предложеният ни проект на решение да 
отпадне и в т. 3.3. след думите „... в Общински съвет”, текстът „ ... съгласно чл. 44, ал. 1, т. 
18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация” да отпадне. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: т. 1.2 от предложеният ни проект на решение да отпадне и в т. 3.3. след думите 
„... в Общински съвет”, текстът „ ... съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация” да отпадне, 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 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, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

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

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

за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- 
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общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 229 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 175 
 

1. Да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
имотите описани в Приложение № 1. 

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

за: 
 2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описаните 
в приложение №1 имоти 

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

2.3. В три дневен срок от подписването на договорите за продажба  да представи 
копие от същите в Общински съвет. 

 

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. № 230/15.05.2012 г., относно: 

Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Две могили на имоти – държавна 
собственост. 

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа настоящата докладна записка, която касае безвъзмездно придобиване на имоти – 
държавна собственост в в собственост на Община Две могили. Става въпрос за два имота 
– държавна собственост с предоставени права на Министерство на транспорта и 
информационните технологии – Изпълнителна Агенция “Електронно съобщителни мрежи 
и информационни системи”, а именно: имот с идентификатор 20184.1.1506 по КККР на 
град Две могили, с административен адрес улица ”Плиска” № 12, представляващ дворно 
място от 2459 кв.м. заедно с построената в него двуетажна масивна сграда с площ 262 
кв.м. и имот с идентификатор 20184.1.2271 по КККР на град Две могили, с 
административен адрес улица ”Огоста” № 15, представляващ дворно място от 911 кв.м. 
заедно с построената в него полумасивна сграда с площ 93 кв.м. с предназначение “за 
складова база”. Към настоящия момент посочените имоти  не се ползват по 
предназначение. С цел опазване на собствеността, по-доброто стопанисване на обектите и 
целесъобразното им използване за подпомагане дейностите в община Две могили, 
Областния Управител на област Русе дава положително становище за стартиране на 
процедурата по прехвърляне на имотите съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост, след вземане на съответното решение от нас. Становището на комисията е да 
се приеме предложеното ни решение. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да направя само една забележка, относно изписването на решението в т. 1 
и т. 2 вместо „недвижим имот с идентификатор ...” да се запише „поземлен имот с 
идентификатор ...” и да се добави нова т. 3 към решението с текста „Упълномощава Кмета 
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на Община Две могили да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
решението на Общински съвет”. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направено предложение от Общинския 
съветник Байчо Георгиев, а именно: в т. 1 и т. 2 от решението, вместо „недвижим имот с 
идентификатор ...” да се запише „поземлен имот с идентификатор ...” и да се добави нова 
т. 3 към решението с текста „Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за изпълнение на решението на Общински съвет”. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: в т. 1 и т. 2 от решението вместо „недвижим имот с идентификатор ...” да бъде 
записано „поземлен имот с идентификатор ...” и да се добави нова т. 3 към решението с 
текста „Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общински съвет”, 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 дванадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 

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

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

могили, област Русе, чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Докладна 

записка с вх. № 230 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 176 
 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на община Две 
могили на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1506 по КККР на град Две могили, с 
административен адрес улица „Плиска” № 12, представляващ дворно място от 2459 кв.м. 
заедно с построената в него двуетажна масивна сграда с площ 262 кв.м. – държавна 
собственост. 

2. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на община Две 
могили на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2271 по КККР на град Две могили, с 
административен адрес улица ”Огоста” № 15, представляващ дворно място от 911 кв.м. 
заедно с построената в него полумасивна сграда с площ 93 кв.м. с предназначение “за 
складова база” – държавна собственост. 

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

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 
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По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности” разгледа настоящата докладна записка за продажбата на имоти от общинския 
поземлен фонд в землището на село Могилино. Става въпрос за 35 броя  маломерни имоти 
от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване “Полска култура” и “Изоставена 
нива” в землището на село Могилино, актувани и вписани в Агенция по вписванията град 
Бяла. До момента към тези имоти няма предприети действия за управление и 
разпореждане. Тъй като има проявен интерес за закупуването им, се налага вземане на 
Решение на Общински съвет за продажба на същите. Предложената цена е актуална за 
момента и становището на нашата комисия е да се подкрепи предложеното ни решение. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева: 

Аз искам да предложа в т. 2 от решението да се направи промяна, като въпросните 
имоти бъдат продадени чрез конкурс и по този начин да се стимулират жителите на 
нашата община. Нека има едно такова условие, имотите да се продадат на жители от 
нашата Община или продажбата да се извърши чрез конкурс. Ако се загледата по-
подробно в номерата на имотите, ще видите, че те са поредни и който ги купи може да си 
направи един голям масив. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Това, което предлага Соня не може да стане в този случай, тъй като ако имаме 
конкурс трябва предварително да се уговорят условията. Тук става въпрос за маломерни 
имоти и ние не можем да ги продаваме чрез конкурс. Според мен решението трябва да си 
остане в този вид. 

3. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Нека отложим приемането на тази докладна записка, за да може да се отработи и да 
се внесе отново. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Според мен продажбата на тези имоти е най-справедлива да се направи по този 
начин, за да могат всички да участват в търга. Нека остане в този вид. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Нека аз да обясня за какви имоти става въпрос. Голяма част от предлаганите зами 
за продажба бяха по чл. 19 от ЗСПЗЗ. След като имащите на право на собственост не 
проявиха интерес да си стопанисват имотите, те станаха общинска собственост. Сигурен 
съм, че няма да има никакъв ефект ако се продадат с конкурс. В продължение на 5 години, 
хората които стопанисваха земите имаха право да се ги озаконят, но не го направиха. 
Предлагам ви да си приемем решението в този вид, в който е предложено. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз пак казвам – ако е конкурс трябва да заложим някакви условия, но в този случай 
парцелите са твърде малки. 

7. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Нека решението се приеме в този вид, но когато се явят купувачи, Кмета да не 
информира кои са те.  

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

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

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

за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- 
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общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 231 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 177 
 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012г. на Общински съвет Две могили,  35 броя 
маломерни имоти в землището на с. Могилино, описани в приложение № 1 към 
настоящата докладна записка. 

2. Да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
имотите описани в Приложение № 1. 

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

за: 
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описаните 

в Приложение № 1 имоти. 
3.2. Вписването на продажбите в Публичния регистър на община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
3.3. В три дневен срок от подписването на договорите за продажба  да представи 

копие от същите в Общински съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

„Въздържал се” - 2 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 232/15.05.2012 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в землището на град 
Две могили. 

По нея докладва:  

1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Следващата докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията и 

отново касае продажбата на имот собственост на Общината. Става въпрос за недвижим 
имот, земеделска земя, с площ от 18 460 кв. м. с начин на трайно ползване “За 
производство на строителни материали, конструкции и изделия”. Тъй като към този имот 
отново има проявен интерес за закупуването му, ние трябва да аддем съгласието си за 
неговата продажба. Данъчната оценка на имота е 1 361.40 лева, а пазарната в размер на 73 
840 лева. Становището на комисията е да подкрепим предложеното ни решение. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35 

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

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

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

област Русе и Докладна записка с вх. № 232 от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 178 
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1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 
Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012г. на Общински съвет Две могили,  следният 
имот: “Земеделска земя”, с площ от 18 460 кв.м. (осемнадесет хиляди, четиристотин и 
шестдесет квадратни метра), представляваща имот с идентификатор 20184.63.309 (две 
хиляди сто осемдесет и четири, точка, шестдесет и три, точка, триста и девет), по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, с начин на трайно 
ползване “За производство на строителни материали, конструкции и изделия”, при 
граници и съседи: североизток- имот № 20184.63.273, югозапад- имот № 20184.150.302, по 
Акт за частна общинска собственост № 3576 от 08.05.2012 г. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1, съгласно скица № 4521/04.05.2012 г. на Служба по 
геодезия, картография и кадастър гр. Русе. 

2.1.При данъчна оценка на имота в размер на 1361.40лева (хиляда триста шестдесет 
и един лева, четиридесет стотинки), и пазарна оценка  в размер на 73 840.00 лева ( 
седемдесет и три хиляди, осемсдтотин и четиридесет лева, 00 ст.), определя начална цена 
за продажбата при публичния търг с явно наддаване  73 900,00лева (седемдесет и три 
хиляди и деветстотин лева, 00 ст.)  

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

за: 
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 

в т. 1 имот. 
3.2.Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 

копие от същия в Общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 233/15.05.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламена Стефанова Николова, живееща в 
село Бъзовец за раждане на трето дете – Емил Пламенов Стефанов. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа постъпилото 
заявление от Пламена Стефанова Николова село Бъзовец за раждане на трето дете – Емил  
Пламенов Стефанов. Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма да 
остави същото в специализирана институция, документи за завършено от нея образование, 
а така също и Актовете за раждане на другите и две деца. Съгласно изискванията на 
Наредба № 10, това заявление не следва да бъде уважено, тъй като това дете е с 
неизвестен баща, а от представените документи се вижда, че и второто дете също е с баща 
неизвестен. Становището на комисията е да се откаже помощта. 

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 чл. 4, ал. 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 
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други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 233 

от 15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 179 
 

1. Отказва на Пламена Стефанова Николова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, на улица „Васил Друмев” № 42 отпускането на еднократна 
финансова помощ за раждане на дете – Емил Пламенов Стефанов, роден на 12.03.2012 г., 
тъй като детето е с неизвестен баща, а освен него майката има още едно дете с баща 
неизвестен.  

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 234/15.05.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Леман Осман Рюстемова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Неджля Рюстемова Неджатиева. 

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 Леман Рюстемова 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 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 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. № 234 от 

15.05.2012 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 180 
 

1. Отпуска на Леман Осман Рюстемова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Генерал Гурко” № 51 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Неджля Рюстемова 
Неджатиева, родена на 18.04.2012 г. 

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

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

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

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/18.05.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 1017 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 62/25.07.2011 г. 

По нея докладва:  

1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Въпросната извънредна докладна записка, касае изменение на решение на 

Общинския съвет. Община Две могили е член на Регионалното Сдружение за управление 
на отпадъците – „Янтра-Лом 2008”, учредено от упълномощени представители на 
общините: Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. Необходимо е 
бенефициентът да осигури собствен принос към финансирането на проекта, което трябва 
да бъде не по-малко от 5 % от допустимите разходи. Общата стойност на проекта възлиза 
на 20 774 452.00 лева, съответно финансовия принос по проекта е 1 038 722.60 лева, 
съгласно изготвения Анализ разходи-ползи от Консултанта за техническа помощ. Това 
налага промяна в бюджета, който става 23 214 948.12 лева, което води и до промяна на 
задължителния финансов принос на общината в размер на 5 % от общите допустими 
разходи по проекта или 1 160 747.41 лева. Във връзка с промяната на общата стойност на 
проекта и броя на жителите на общините – членки се променя и собствения финансов 
принос на всяка една община, като във връзка с това ще се наложи промяна на взетото 
Решение № 1017 по Протокол № 62/25.07.2011 г.на Общински съвет град Две могили. 
Становището на комисията е да подкрепим предложението за изменение на решението на 
Общински съвет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във 

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 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 Решение № 1 по Протокол № 10/18.05.2012 г. и Решение 

№ 4 по Протокол № 6/14.07.2011 г. на Общото събрание на Регионалното Сдружение 

за управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” и Покана за кандидатстване по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово/Бяла” и Докладна записка с вх. № 242 от 18.05.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 181 
  

1. Изменя т. 5 от Решение № 1017 по Протокол № 62/25.07.2011 г., където израза 
„....в размер на 177 720.97 лева” се заменя с израза „... в размер на 195 542.69 лева”. 

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

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз имам два въпроса към Кмета на Общината. 
На първо място – в предишния мандат имаше подаден сигнал за улица „Чипровци”. 

Можем да запълним дупките, за да може улицата да се ползва. Улицата е в много лошо 
състояние, вземете мерки. 
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На второ място – в сградата на Читалището в град Две могили във фоайето точно 
пред стаята, която ползвам аз има едно счупено стъкло. Нека се подмени. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

На първия въпрос отговарям така – ще се заема по въпроса и по улица „Чипровци” 
ще бъде осигурено нормално преминаване. 

На въпроса за счупеното стъкло – ще проуча кой го е счупил и стъклото ще бъде 
подменено. 
 3. Боян Симеонов – Общински съветник: 

 Аз искам да попитам какво се случва с бившото мотоболно игрище. Преди време 
бяха обявени конкурси, сроковете изтекоха, Общинския съвет удължи срока с решение и 
все още нищо не се прави. Договорите могат да бъдат развалени, нека се проучи въпросът. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

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

Протоколът е изготвен на 29.05.2012 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) 


