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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 
№ 30 

 

Днес, 27 септември 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна тридесетото 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: Татяна Димитрова Василева. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, 

Димитър Димитров – зам.-кмет на Община Две могили, служители от общинска 

администрация, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 Колеги, искам да съобщя, че поради служебни ангажименти Кметът на Общината 

няма да може да присъства на настоящото ни заседание. Той ще бъде представляван от 

заместик кметовете на Общината – г-жа Кремена Любенова и г-н Димитър Димитров. 

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. 

№ 357/25.09.2013 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

Асоциацията по ВиК – Русе. 

Предлагам тази докладна да бъде разгледана съответно като точка 20, а т. 20 да 

стане съответно т. 21. 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание 

въпросната докладна записка и имаме становище по нея, което ще бъде изложено от г-н 

Юсеин Юсеинов. Не възразяваме да бъде включена в дневния ни ред за разглеждане днес. 

Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: Г-жо 

председател, предлагам по т. 5 и т. 6, по които трябва да докладва г-жа Татяна Василева да 

докладвам аз, тъй като тя отсъства. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 
 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение. 
 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 

под т. 20 да бъде включена за разглеждане Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

357/25.09.2013 г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

Асоциацията по ВиК – Русе, 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 така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/13.08.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за първото 

шестмесечие на 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

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 Пламен Лашев с вх. № 327/03.09.2013 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. 
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. № 329/04.09.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 

периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 330/05.09.2013 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност 

на територията на 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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 333/13.09.2013 г., относно: 
Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

          Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

         Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

 `         Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

         Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., относно: 

Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г.” 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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          Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

         Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

 `         Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

         Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 337/16.09.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 338/16.09.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 

периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – 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. № 339/16.09.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово и 

проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 340/16.09.2013 г., относно: 
Промяна на Решение № 449 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 29/23.08.2013 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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 341/16.09.2013 г., относно: 
Опростяване на несъбираеми задължения. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 342/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 343/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов. 

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

дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 344/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан. 

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

дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 345/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова. 

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

дейности”. 

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 346/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Михайлова, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова Благоева. 

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

дейности”. 

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 347/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Христова Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 348/16.09.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в 

град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

Докладва: Соня неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/20.09.2013 г., относно: 
Отмяна на Решение № 459 по Протокол № 29/23.08.2013 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 357/25.09.2013 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/13.08.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за първото 

шестмесечие на 2013 година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Секретар 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. Кметът на Кметство село Бъзовец посочва 

дейностите, които са извършени през посочения период. От информацията се вижда, че в 

селото се работи по мерки 321 и 322 – предстои цялосто асфалтиране на улица „Георги 

Димитров”, предстои и асфалтиране на улица „Васил Друмев”. По мярка 322 ще бъде 

изграден парк с детска площадка. Ще бъде направен и ремонт на Читалището в селото, за 

момента се изчаква мярката да бъде отворена, за да се подаде проекта. Проблемите, които 

има в кметството са предимно финансови – новата 2013 г. е започнала с 3 637 лева 

неразплатени разходи. През м. май старите задължения са били изчистени, но от м. май до 
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края на м. юли са направени нови задължения в размер на 1 898 лева. Становището на 

комисията е представената информация да бъде приета. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 
Наистина финансовото състояние на Кметството не е никак добро – получихме 

писмо за спиране на интернета, който не е плащан от 6 месеца, предстои ни спиране на 

телефоните, без това кметството няма да може да функционира. Към момента 

неразплатените ни разходи са на стойност 3 500 лева. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам какво стана с концесията? 

3. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Към момента нямам информация до къде е стигнал въпросът с концесията. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз имам малка информация за концесията – започнала е работа по обявяване на 

концесия. Имаше разговор при Кмета на Общината, от който стана ясно, че процедурата 

ще струва на Общината около 10 000 лева. 

След приключване на разискванията по 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 Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 307 от 13.08.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 460 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Бъзовец за първото шестмесечие на 2013 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Бъзовец за първото шестмесечие на 2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 327/03.09.2013 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. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Докладната записка, която съм внесъл бе разгледана на заседание на нашата 

комисия.Тя касае таксата битови отпадъци, която плаща манастирът „Света Марина” в 

село Каран Върбовка е доста висока. Има внесено писмо от Патриарха на Република 

България с искане тази такса или да бъде отменена или да бъде поне намалена. 

Манастирът е единствен на територията на нашата Община. При разглеждането на 

докладната записка на заседанието на комисията присъства и уредникът на манастира – 

отец Емилиян, който каза, че към момента всички данъци и такси на манастира са 

платени, поради което предлагам т. 2 от предложеният проект на решение да отпадне. 

Първоначалното становище на комисията беше, че трябва да се създаде нова алинея 9 в 

член 18, но след като обсъдихме нещата решихме алинея 8 в член 18 след думите: „битови 

отпадъци” и пред думата: „училища”, се добавят думите: „манастира „Св. Марина” – село 

Каран Върбовка, и всички регистрирани религиозни храмове на територията на Община 
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Две могили”. Предлагаме на Кмета на Общината да съдейства ако е необходимо за 

регистрацията на религиозните храмове. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените 

предложения.  

Който е съгласен с предложението в § 1 от наредбата, а именно: В чл. 18, ал. 8 се 

прави следното допълнение: След думите: „битови отпадъци” и пред думата: „училища”, 

се добавят думите: „манастира „Св. Марина” – село Каран Върбовка, и всички 

регистрирани религиозни храмове на територията на Община Две могили”, 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 от предложеният проект на решение да отпадне 

т. 2, 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 втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
Правилник  № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9, ал. 
1 от Закона за местните данъци и такси и Докладна записка с вх. № 327 от 03.09.2013 
г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 461 

 

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, област Русе, която влиза в сила 

от 01.01.2014 година. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

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, област Русе. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 329/04.09.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 

периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. 

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 на свое заседание информацията на Кмета на Кметство село Батишница и я 
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приема без забележки. Информацията е пълна, проблемите, които са посочени са 

идентични с тези на другите населени места. Нека се помисли по въпроса да се 

кандидатства по проекти за ремонт на всички читалища, които са на територията на 

Общината.  

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Кмет на Кметство село Батишница: 
Аз няма какво да добавя, всичко съм описал в информацията си. Проблемите, които 

са в нашето село, касаят и другите населени места. Мога да кажа само, че не разполагаме с 

работна ръка. В момента разполагаме само с 1 човек, който е по чл. 9 и ако е възможно 

искаме да назначим още поне 1 човек на граждански договор. 

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 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 329 от 04.09.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 462 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Батишница за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Батишница за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 330/05.09.2013 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност 

на територията на 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”: 

През 2008 година Общинският съвет прие Наредба № 2 за търговската дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе, която от тогава до днес има само едно 

изменение направено през 2009 година. От тогава до сега са извършвани няколко 

изменения в нормативни актове от по-висока степен, които не са отразени в нашата 

Наредба № 2. Променени са наименованията на някои органи и институции, компетентни 

да издават документи, свързани с дейността на търговците. Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на свое заседание предложените 

промени и излезе със становище те да бъдат приети. 
 

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

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

параграф. 

Преминаваме към процедура на гласуване по направеното предложение. 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 

гласува с вдигане на ръка 

Против. 

Въздържали се. 

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, 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 в параграф 3 по докладната записка, 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 в параграф 4 по докладната записка, 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 в параграф 5 по докладната записка, 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 в параграф 6 по докладната записка, 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 в параграф 7 по докладната записка, 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 в параграф 8 по докладната записка, 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 9 по докладната записка, 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 в параграф 10 по докладната записка, 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 в параграф 11 по докладната записка, 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 в параграф 12 по докладната записка, 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 в параграф 13 по докладната записка, 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 четвърта 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. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс и Докладна записка с вх. № 330 от 05.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 463 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската 

дейност на територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 

01.10.2013 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за търговската 

дейност на територията на Община Две могили, област Русе. 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 333/13.09.2013 г., относно: 
Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа обстойно на свое заседание Плана за 

развитие на Община Две могили 2014-2020 г. и излезе със станавище той да бъде приет. 

 2. 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” 

също разгледа на свое заседание предложеният ни за проемане План за развитие на 

Община Две могили за периода 2014-2020 година. На заседанието на комисията присъства 

и изготвилият въпросния план проф. Мария Андреева. Наистина предложеният ни 

документ е широобемен. В аналитичната част според мен има стара информация и това 

поражда известни притеснения. По стратегическите цели и приоритети – дадени са 

прекалено оптимистични и нереалистични неща. Така например за изпълнението на този 

план с инвестиции с местно финансиране са необходими 238 000 лева годишно или за 7 

години това са близо 1.5 млн. лева. Общината трябва да привлече инвестиции от 

Еврофондове на стойност 11 млн. лева на година, а за 7 години това са близо 80 млн. лева. 

Ние за тези две години от мандата по 500 хил. лева не можахме да усвоим, а какво остава 

за по-нататък.  

Но като цяло се забелязва приемственост от стария план, което е добре и ни 

удовлетворява. Становището на комисията е планът да бъде приет. 

 3. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

 Наистина предложеният ни план за развитие на Община Две могили е много 

обемист. Той е разработен и съобразен с Областият план за развитие. Според мен планът е 

написан много оптимистично, защото не се знае какви мерки ще бъдат отворени, по които 

да може да се кандидатства.Така или иначе това е отворена система и винаги може да се 

изменя или допълва. Ние всички сме длъжни да разгледаме този план и да си дадем 

препоръките за отстраняване на проблемите в него. Моето предложение е нека 

ръководството си направи една по-краткосрочна програма, с която да ни представи година 

за година какво възнамерява да изпълни от този план. 

 4. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” също разгледа на свое 

заседание предложеният ни за приемане план за развитие на Общината. Направеният 

анализ установява, че в икономическото развитие на общината са налице редица 

негативни процеси, а именно: значителен спад на производството; рязко намаляване на 

инвестиционната активност; липса на свежи капитали; високо равнище на безработица; 

съществено свиване на потреблението; тежко финансово състояние на голяма част от 

икономическите структури; намаляване на предприемаческата активност, и др. Основните 

проблеми в икономическото развитие на община Две могили са: свиване на 

производствената програма на промишлените предприятия; увеличаване равнището на 

безработица и влошаване на социално-икономическото положение на голямата част от 

населението на общината; ниска продуктивност и ниски изкупни цени на 

селскостопанската продукция; неизяснена политика по отношение на трайните 

насаждения; липса на млади кадри с висока квалификация и намаляване дела на 

трудоспособното население; влошена пътно-транспортна инфраструктура, особено в 

селата и между тях; неразвит сектор на малкия и среден бизнес в общината; липса на 

инвестиции, и др.  
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На фона на всичко това административното ръководство са големи оптимисти, за да 

правят този план. Но като цяло комисията приема предложеният ни план. 

 5. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

 Предложеният ни план за развитие на Общината е за доста дълъг период от време – 

от 2014 до 2020 година. Това е план за развитието на Общината и е нормално да има 

приемственост от предходния. Когато се прави план, той не се прави за тези, които сме 

тук в момента, а за хората, които ще остават и ще дойдат след нас. Започна изпълнението 

на проектите по мерки 321 и 322 и аз искам да препоръчам на Кмета на Общината, когато 

започнат строително-ремонтните дейности да наемат хора от нашата Община. 

Становището на комисията е предложеният план да бъде приет. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да направя две предложения за изменение на плана, дадени от 

служителите от администрацията изготвили плана, а именно:  

На първо място – на страница 30 изречението: „През 2009 година по проект на 

ДАМС в двора на СОУ Две могили се построи втора за град Две могилимодерна спортна 

площадка, даваща възможност на децата от средищното училище да тренират в условия, 

позволяващи усвояването на различни физически умения и способстващи за укрепването 

на тяхното здраве” да бъде заменен с текста: „През 2008/09 учебна година е построена 

площадка в градския стадион на град Две могили със средства от Републиканския 

бюджет, даваща възможност на децата да тренират в условия, позволяващи усвояването 

на различни физически умения и способстващи за укрепването на тяхното здраве”. 

На второ място – на страница 74-75 в мярка 2.2.3.; 2.2.4. и 2.2.5., колона 7 и 15 е 

допусната техническа грешка, като вместо 25 000 000 лева е записано 25 000 000 евро. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Законът за регионалното развитие задължава Общината да приеме такъв план, 

който е направен. Наистина документът е доста обемист и хората, които са работили по 

разработването му са хвърлили сериозен труд и аз ще го подкрепя. Искам, обаче да ви 

обърна внимание на програмата за реализиране на този план – ако погледнете таблица 7 

ще видите, че в следващите две години като ангажимент на кмета на общината е 

посочено: Привличане на инвестиции  за адаптиране на съществуващите производства 

към Европейските стандарти и изисквания, мисля че това е добро пожелание; Изготвяне и 

разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални 

инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и 

възможностите за инвестиции; Разработване на общинска програма за насърчаване 

развитието на малките и средните предприятия в общината; Разработване на дългосрочна 

общинска стратегия за развитието на туризма. Тези неща ще бъдат направени през 2014 и 

2015 година. Всички основни и важни неща за Общината са прехвърлени за 2016, 2017, 

2018 и др. години. Проектите по мярка 321 и 322 са заложени до 2017 г. – ние сега ги 

започваме, ще остане в следващия мандат да ги отчитат; Подкрепа за достоен живот – 

проектът е до 2015 г.; Проекта за канализацията – до 2020 година; Саниране на сградата на 

БКС, ако си спомняте имахме идея ОДК да го изместим там, но това е предвидено за 2020 

година. 
Аз още в началото казах, че ще подкрепя този план, но исках малко по-агресивно 

помедение от администразията по отношение на изпълнението на този план, затова 

съжалявам, че Кметът на Общината отсъства, но се надявам, че заместниците му ще могат да 

ми отговорят на въпросите. 

Уважаеми зам.-кметове, кажете ми три неща, които вие се ангажирате да свършите в 

следващите две години, за да може в следващия мандат да се направи все пак нещо. Защото 

така направената програма, може и да не я разбирам правилно, но следващия мандат, който 

предстои ще бъде един празен мандат, в който тепърва трябва да се предприемат действия и 

до 2020 година не виждам какво може да стане. 
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В началото на годината, когато приехме проекта за ремонта на читалището в село 

Бъзовец, аз ви предложих да обявим всички читалища за частна общинска собственост, за да 

могат и те да кандидатстват. Вие трябва да обхванете не само общината, а и читалищата, 

спортния клуб, ОДК и др., като ги ангажирате в изпълнение на тази програма. 

Затова кажете ми три конкретни неща, които вие ще направите през следващите две 

години. 

3. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Аз ще се въздържа от коментари, тъй като Кметът на Общината отсъства и не искам от 

негово име да вземам някакви конкретни решения и да казвам каква е неговата програма, за 

това което той тепърва мисли да реализира в Общината. В момента въпросът е да се приеме 

Общински план за развитие, в момента не говорим за приемане на Програма за управление на 

Кмета на Община Две могили. 

Когато се разработва Общинския план за развитие беше обявено и обществено 

обсъждане на този план, защото тук не става въпрос какво ще реши ръководството, а 

съвместно трябваше да го обсъдим и всеки трябваше да дойде и даде своята визия за тази 

Община, защото винаги само вие сте хората, които решавате какво ще се случи, независимо 

какво ще бъде внесено като предложение. Г-н Донев каза точно и ясно, че това е отворен 

документ, който беше обсъждан на комисии и не виждам смисъл в момента да навлизаме в 

такъв дебат. Това е документ, който всеки един от вас трябва да го допълни и съвместно да го 

реализираме, а какво ще остане за следващият мандат – това е въпрос към хората, които 

тогава ще бъдат седнали тук на нашите места. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Г-жо Председател може ли да ми дадете думата за реплика? 

5. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Заповядайте г-н Георгиев, давам Ви думата. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз изобщо не говорех за Програмата на управление на Кмета – не бъркайте нещата. 

Да, това е Общински план, но аз ви питам с кои три неща ще се захванете да ги правите през 

следващите две години. Ще ви дам пример – май месец 2014 година ще бъде отворена 

програма, която ще даде възможност на Община Две могили да кандидатства за пещера 

„Орлова Чука”. Пак казвам, аз ще гласувам, но искам да чуя вашата идея за развитието на 

Общината. 

7. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 
Имаме готови работни проекти, в петък предходната седмица беше доставен още един 

работен проект, но ще се въздържа да ги коментирам, поради отсъствието на Кмета. Не съм 

упълномощена да казвам какво имаме за новия програмен период, затова ще се въздържа от 

коментар. Обвинявате ни в нещо, в което и Вие не сте сигурен, че е така, защото тук 

ръководството наистина работи. Имаме нещо предвид и това, че хванахме крайния срок на 

програмния период не е по наша вина. 

8. Боян Симеонов – Общински съветник: 
В началото на следващата година Кметът на Общината ще направи отчет за 

изпълнение на програмата си. Миналата година ни беше предоставен такъв отчет, но се оказа, 

че програмата била преписана от старото ръководство и не била реалистична, така че все още 

очакваме да видим какъв отчет ще ни се представи за едногодишно управление и съответно 

дали ще ни се предостави нова програма за управление, тъй като според думите на кмета 

трябва да има нова, но до този момент такава все още няма.  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направените 

предложения.  

Който е съгласен с предложението страница 30 изречението: „През 2009 година по 

проект на ДАМС в двора на СОУ Две могили се построи втора за град Две могилимодерна 

спортна площадка, даваща възможност на децата от средищното училище да тренират в 

условия, позволяващи усвояването на различни физически умения и способстващи за 
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укрепването на тяхното здраве” да бъде заменен с текста: „През 2008/09 учебна година е 

построена площадка в градския стадион на град Две могили със средства от 

Републиканския бюджет, даваща възможност на децата да тренират в условия, 

позволяващи усвояването на различни физически умения и способстващи за укрепването 

на тяхното здраве”, 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 страница 74-75 в мярка 2.2.3.; 2.2.4. и 2.2.5., 

колона 7 и 15 е допусната техническа грешка, като вместо 25 000 000 лева е записано 

25 000 000 евро, 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 пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 23, т. 1 и чл. 24, т. 
1 от Закона за регионалното развитие, чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 333 от 13.09.2013 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 464 

  

1. Приема „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от приетия „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., относно: 

Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа обстойно на свое заседание 

представената „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г.” и излезе със станавище тя да бъде приета. 

 2. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Две могили за периода 

2014-2020 г. дава информация доколко плана за развитие е актуален и съответства на 

социално икономическото и екологично развитие. Оценката за въздействието е по скоро 

инструмент, с който се реализира плана и за по-добро вземане на решение за гарантиране 

качеството и устойчивостта на Общинския план. Становищетно на комисията е 

представената ни предварителна оценка да бъде приета. 
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 3. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 

 Планът е стратегически и дава глобални цели. Пак казвам, Кметът трябва да си 

направи програма с конкретни цели, за това, което ще прави през тези години. 

Становището на комисията е да се приеме предварителната оценка. 

 4. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” също разгледа на свое 

заседание Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г. и излезе със становище тя да бъде приета. 

 5. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Две могили за периода 

2014-2020 г. беше разгледана на заседанието на комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”, като излязохме със становище тя 

да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени. 
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 13, ал. 2, т. 8 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и 
Докладна записка с вх. № 334 от 13.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 465 

  

1. Приема „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г.”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от приетата „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две 

могили за периода 2014-2020 г.”. 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 337/16.09.2013 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2013 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2013 г. 

По нея докладва:  
1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Промените по бюджета на община Две могили към 30.09.2013 г. се налагат поради 

извършвания ремонт в Детска ясла Две могили, тъй като в момента децата се намират в 

сградата на ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий” Две могили. Има тенденция за увеличаване на 

групите  в ЦДГ и помещенията, които в момента се използват от Детска ясла ще е 

необходимо да се освободят. След направената количествено-стойностна сметка за 

текущия ремонт, необходимите средства ще са в размер на 15 000 лв. Предложението е 

Общински съвет да вземе решение тези средства да са за сметка на предвидените разходи 

за преустройството на котела за отопление в ЦНСТ Две могили. 

Постъпила е и докладна записка от кметство Кацелово за разместване на разходи в 

дейности и параграфи в рамките на утвърдения им бюджет.  

Комисията разгледа настоящата докладна записка и излезе със становище тя да 

бъде приета. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Аз искам да кажа само, че когато комисията ходи лично до сградата на Детската 

ясла стана ясно, че ще са необходими още 5 000 лева за подмяна на дограмата на 

помещенията. Може ли сега тази корекция от 15 000 лева да стане 20 000 лева или това ще 

трябдва да стане на следващото заседание? 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-жо Димитрова, имате ли готовност да нанесете корекцията сега ако отложим 

вземането на това решение за последна точка от дневния ни ред или тази корекция ще се 

направи на следващото заседание на Общинския съвет? 

3. Росица Димитрова – Гл. експерт „Бюджет” в Община Две могили: 
Не, нямам готовност да нанеса сега корекцията. Нека остане за следващото 

заседание. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от 
Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 18, ал. 1 от Закона 
за общинските бюджети, чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда на 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, 
област Русе и Докладна записка с вх. № 337 от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 466   

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.09.2013 г. в приходната и 

разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 

2013 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.09.2013 г. 

и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 

31.09.2013 г. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 338/16.09.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 

периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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 на свое заседание информацията за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2012 г. до 01.08.2013 г. и проблемите, 

които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 
Аз нямам какво да добавя, освен това, че Кметството има много неразплатени 

разходи и средствата не достигат. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 338 от 16.09.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 467 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Каран Върбовка за периода от 01.11.2012 г. до 11.09.2013 г. и проблемите, 

които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Каран Върбовка за периода от 01.11.2012 г. до 11.09.2013 г. и проблемите, които стоят 

пред него. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 339/16.09.2013 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово и 

проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа на свое заседание информацията на Кмета на Кметство село Кацелово. 

Информацията е много пълна, аналитична, а дори и в нея кметът е отправил критики към 

себе си. Един от основните проблеми е че има неизпълнение на бюджета; друг проблем, 

който не се разрешава от години, е че всички партиди за дължими данъци, такси и др. се 

обработват ръчно, а бяхме говорили да се закупи програмен продукт, с който да се 

облекчи работата, както на служителите в кметството, така и на самите граждани. 

Непланирането на средства за капиталови разходи за поддържането на съществуващата 

инфраструктура и изграждането на нова също е проблем за селото. Друг съществен 

проблем за село Кацелово е мостът, който се намира в началото на селото и който е 

започнал да се руши преди 18 месеца от неконтролируемото източване на водоеми по 

реката. Мостът свързва селото с Общината, Попово, Бяла, Русе и др. населени места. 

Съоръжението се поддържа от Областно пътно управление и от нееднократните срещи и 

писма все още решение няма. Друг основен проблем, който е не само в село Кацелово е и 

че при сметосъбирането работниците работят безстопанствено с поверената им техника и 

по този начин контейнерите се повреждат много често. Становището на комисията е 

информацията да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 
Аз нямам какво да добавя, вижда се, че имаме неизпълнение на бюджета в размер 

на 11 хил. лева. Преди време бях внесъл една докладна записка, с която искам да ми се 

превеждат 50 % от средствата получени от продажби и наеми на имоти, които са на 

територията на село Кацелово, което е съгласно Наредба № 7. През последната година 

постъпилите средства в Общината от продажбите на имоти в село Кацелово са над 180 

хил. лева. Нашето село е най-голямо и дава най-големи приходи на Общината, било то от 

данъкоплатците или продажба на имоти. Искам тези средства да влязат в Кметството. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Вашата докладна записка беше разгледана на зесадание накомисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, но Кметът 

трябваше да даде становище по нея. 
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3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Кметът на Общината даде отговор какви средства са постъпили от продажбите на 

имоти. Тогава той каза, че чл. 5 от нашата Наредба № 7 се припокрива с текста на чл. 8 от 

Закона за общинската собственост и по-точно, че не отговаряла на закона. Според мен е 

редно да се изготви докладна записка и да се каже в кое село колко имота за продажба 

има, колко са продадени и колко средства трябва да бъдат преведени. 

4. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Нека проблемът с моста най-после се реши – този мост вече 18 месеца стои така и 

нямаме информация до къде са стигнали нещата с Областно пътно управление. 

5. Димитър Димитров – зам.-кмет на Общината: 
За въпроса за програмния продукт, с който ще се обслужват партидите за 

дължимите данъци искам да кажа, че такъв продукт вече е закупен, но обучението за 

работа с него започна само в село Батишница, тъй като е най-близо. Като премине 

обучението там ще продължи и в другите населени места. За моста искам да кажа, че той е 

от ІІІ-то класната пътна мрежа и ние имаме уверение от Областно пътно управление, че 

мостът ще бъде ремонтиран преди започване на зимния сезон. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 301 по Протокол № 19/21.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 339 от 16.09.2013 г. 
с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 468 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Кацелово и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Кацелово и проблемите, които стоят пред него. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 340/16.09.2013 г., относно: 

Промяна на Решение № 449 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 29/23.08.2013 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”: 

На предходното заседание на Общинския съвет взехме решение Детската ясла да 

бъде изместена в старата сграда, като по този начин ще може да се освободи помещение в 

ЦДГ за още една група. В тази връзка е и предложението на Кмета на Общината, като 

общо бройките стават 31.5, в т.ч. 15.5 педагогически и 14.5 непедагогически персонал и 

извънщатен персона 1.5 и утвърждава разкриването на още една група в ЦДГ град Две 

могили и така групите стават общо 7. Комисията разгледа предложението и излезе със 

становище то да бъде прието. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 2, чл. 2а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
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на училищата, детските градини и обслужващите звена, чл. 12 от Наредба № 3 от 
18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на 
числеността на персонала в системата на народната просвета, издадена от 
министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. и Докладна 
записка с вх. № 340 от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 469 

 

І. Изменя т. І подточка 1 от Решение № 449 взето на заседение на Общински съвет 

с Протокол № 29/23.08.2013 г., която добива следният вид: 

1.1. В ЦДГ – град Две могили: 

1.1.1. щатен педагогически персонал   -  13.5 бр. 

1.1.2. щатен непедагогически персонал   -  13 бр. 

1.1.3. извънщатен персонал– пазач/невъоръжена охрана/  1 бр. 

1.1.4. извънщатен персонал - работни, кухня    0.5 бр. 

1.2. Във филиал „Олга Жекова”, село Кацелово: 

1.2.1. щатен педагогически персонал     2 бр. 

1.2.2. щатен непедагогически персонал     1.5 бр. 

ОБЩО: 31.5 бр., в т.ч.  15.5 бр. педагогически и 14.5 непедагогически персонал 
и извънщатен персона 1.5 бр. 

ІІ. Изменя т. ІІ от Решение № 449 взето на зесадение на Общински съвет с 

Протокол № 29/23.08.2013 г., която добива следният вид: 

1. В ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили да бъдат 7 детски групи, от 

които: 

1.1. 1 бр. подготвителна група (6 г.). 

1.2. 1 бр. подготвителна група (5 г.). 

1.3. 3 бр. детски групи (смесени). 

1.4. 1 бр. първа група. 

1.5. 1 бр. детска група (смесена) във филиал в село Кацелово. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 341/16.09.2013 г., относно: 

Опростяване на несъбираеми задължения. 

По нея докладва:  
1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Община Две могили е сключила договори за отдаване под наем на имоти частна 

общинска собственост, както следва: Договор № 174/01.02.2002 г. с Величка Стефанова 

Маринова от село Батишница; Договор № 196/07.05.2003 г. с ЕТ „Джани” село Бъзовец и 

Договор № 255/06.03.2001 г. с Шукри Джевдетов Шукриев от село Помен. Поради 

системно неплащане на наемната цена, договорите са прекратени съгласно чл. 15, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 111в от Закона за 

задълженията и договорите – с изтичане на тригодишна давност се прекратяват 

вземанията за наем, лихви и други периодични плащания. С това става ясно, че 

вземанията за наем се погасяват с изтичането на три години от момента, в който 

задължението е дължимо и дори и Община Две могили да си предяви претенциите за 

заплащане на задължението, позоваването на давността от ответната страна би прекратило 

всякакви по-нататъшни действия относно събирането на сумите. Комисията по „Бюджет и 

финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и излезе със становище 

тя да бъде приета, но аз имам един въпрос към ръководството на Общината – какви 

действие е предприела Общината за събиране на тези вземания, хората уведомени ли са, 

че дължат пари.  
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В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Димитър Димитров – Зам.-кмет на Общината: 
Тези хора са уведомени, задълженията не са от сега, те са от 2003, 2004 и 2009 

година. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Не съм удовлетворен от отговора на г-н Димитров. В общинската администрация 

работят длъжностни лица, които отговарят и следят нещата, явно тези хора не са си 

свършили работата. За вбъдеще хората могат да бъдат уведомявани със съдебен 

изпълнител, а има и много други начини това да се направи. 

3. Теодор Андреев – Общински съветник: 
Притеснителното е, че в т. 1 от решението е записано, че от 2003, 2004 и 2009 

година до настоящия момент са се труппали лихви. 

4. Пламен Лашев – Общински съветник: 
Хубаво е да се вземат мерки и да се направи анализ дали има други такива хора, 

които дължат пари на Общината и нека се търсят парите. Това са основни неща, които 

трябва да се свършат, а не са предприети никакви мерки. 

5. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Съгласна съм с всички вас, но нека изчакаме, тъй като по график имаме приемане 

на информация от служба Местни данъци и такси. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
В случая е некоректно това, което правите. В момента Кмета го няма, не нападайте 

заместника му. Как може той да ви даде отговор за нещо, което е станало 2009 година, 

това е минал период и сега той няма отношение по този въпрос. Ясно е, че служителите не 

са си свършили работата. 

7. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Предлагам в основанието за приемане на решението да добавим и чл. 27, ал. 3. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 111, буква „в” от Закона 
за задълженията и договорите, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1  за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 341 от 
16.09.2013 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 470 

  

1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 293.67 (двеста деветдесет и три лева и 

седендесет и шест стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за 

забава от наемателя - Величка Стефанова от село Батишница, изчислена от 22.04.2004 

година до настоящият момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 

 2. Дава съгласие дължимата сума в размер на 8.86 (осем лева и осемдесет и шест 

стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за забава от 

наемателя - ЕТ”Джани” село Бъзовец, изчислена от 01.11.2003 година до настоящият 

момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 

3. Дава съгласие дължимата сума в размер на 148.70 (сто четиридесет и осем лева и 

седемдесет стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за забава 

от наемателя- Шукри Джевдетов Шукриев от село Помен, изчислена от 30.11.2009 година 

до настоящият момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 342/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов. 
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По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 

Диляна Георгиева Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Иванова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 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. № 342 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 471 

  

1. Отпуска на Диляна Георгиева Иванова, живееща в град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на улица „Дунав” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 

250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов, 

роден на 08.08.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 343/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности” : 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Гюляй Бехтинова Феимова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Феимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
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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. № 343 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 472 

  

1. Отпуска на Гюляй Бехтинова Феимова, живееща в град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на улица „Чаталджа” № 14 еднократна финансова помощ в размер на 

200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов, роден на 

09.08.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 344/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Фахрие Мехмедова Абилова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 2. Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Абилова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 344 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 473   

1. Отпуска на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 13 еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан, родена на 

27.07.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
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Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 345/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Ренгинар Юсеинова Исуфова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Исуфова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 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. № 345 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 474   

1. Отпуска на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, област Русе, на улица „Черни връх” № 29 еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова, 

родена на 22.08.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 346/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Михайлова, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова Благоева. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Надежда Здравкова Михайлова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Михайлова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
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По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 346 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 475   

1. Отпуска на Надежда Здравкова Михайлова, живееща в село Баниска, община Две 

могили, област Русе, на улица „Генерал Радецки” № 1 еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова Благоева, 

родена на 19.08.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 347/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Христова Иванова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова. 

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

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 

Снежана Христова Иванова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 100 %. 

2. Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

г-жа Иванова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 347 
от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 476   

1. Отпуска на Снежана Христова Иванова, живееща в град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на улица „Мусала” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 
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200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова, 

родена на 10.08.2013 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 348/16.09.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в 

град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

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

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа молбата на Нора 

Валериева Атанасова, в която тя твърди, че е майка на Северин Юлиянов Христов, който е 

болен от детска церебрална парализа. До момента са му извършени множество оперативни 

интервенции, но сега се налага да водят детето в град София за рехабилитация. Майката 

не работи, тъй като се налага да се грижи за детето си, което е със 100 % степен на 

увреждане с чужда помощ. Бащата на детето също е безработен. Становището на 

комисията е молбата на г-жа Атанасова да не бъде уважена, тъй като година и е била 

отпусната такава помощ. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
По осемнадесета 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. № 348 от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 477   

1. Отказва да бъде отпусната на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две 

могили, на улица „Радецки” № 14 еднократна финансова помощ. 
  

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/20.09.2013 г., относно: Отмяна 

на Решение № 459 по Протокол № 29/23.08.2013 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”: 

На предходното заседание на Общинския съвет кметът на общината поиска от нас 

да дадем съгласието си „…. да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на СОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили ….” върху описания в докладната записка 

част от имот – частна общинска собственост, при посочените в нея условия. Всички 

изказващи се – г-н Боян Симеонов, г-жа Стефка Райкова и други общински съветници 

бяхме единодушни и решихме, учениците да продължат да ползват стола, така както са го 

ползвали до този момент. След като прочетох протокола от заседанието публикуван на 

сайта на Общината, ми направи впечатление, че има разминаване между нашата воля за 

приемане на Решение № 459 и неговото конкретно изписано съдържание, а именно: дали 

сме съгласието си с 0 гласа „За” и 16 гласа „Против”. Използвайки този наш пропуск и 
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неяснота в решението ни, Кметът на общината, издава своя Заповед № 571/18.09.2013 г., с 

която предоставя за ползване този същия имот на СОУ, срещу което то ще заплаща 

разходите за ел. енергията в предоставеното му помещение. Записано е, че ще им бъде 

предоставен разделителен протокол и е определен начин на отчитане на енергията. 

Разговарях с г-жа Ефтимова и г-н Симеонов по телефона, като им предложих да 

бъде изготвена докладна записка за поправка на това решение, но след като въпросът е 

бил разгледан на заседание на 4 – та комисия до мен бе сведена информацията, че според 

присъстващите няма допусната такава грешка. 

Чух различни мнения, че решението ни е правилно, и че не трябва да бъде 

променяно, но в чл. 27 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е 

записано с ккаво мнозинство се приемат решенията на Общинския съвет. За да избегнем 

тази двусмисленост на решението, което сме приели е най-лесно то да бъде отменено. 

В разискванията по деветнадесета участие взеха: 
1. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Г-н Георгиев, Вие сте записан да докладвате като член на комисията, а 

становището на комисията бе да не приема предложеният ни проект на решение. С 

приемането на тази докладна записка какво ще направим? На предходното заседание на 

общинския съвет ние отхвърлихме предложението на Кмета на Общината, като аз 

предложих стола да бъде ползван така, както са го правили до сега само със заповед на 

Кмета. Кметът може да си издава заповеди каквито иска и ние не можем да решаваме с 

какво съдържание да бъдат те. Предлагам сега да не отменяме цялото решение, а да 

изменим основанието за приемането на това решение в частта на гласуването, като 0 гласа 

„За”, 16 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържали се” да стане 16 гласа „За”, 0 гласа 

„Против” и 0 гласа „Въздържали се”. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Когато се изготвя проекта за дневен ред не е редно изготвилия докладната записка 

да бъде записан като докладчик. Аз намекнах някои неща, че има други мнения. Няма 

проблем в текста на решението, а основанието за приемането му.  
3. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Според мен не трябва да отменяме решението и ако се налагат промени, нека се 

направят само промени в това решение. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Георгиев, само искам да Ви кажа, че сте допуснали техническа грешка в 

докладната си – записали сте Заповед № 571/2009 година, а тя е от 2013 година. 

Искам да дам малко яснота – до момента нямаше проблем с това решение, явно 

проблемите възникнаха във връзка с изхранването на децата и предоставянето на стола, 

защото до сега решенията, които сме гласували „Против” са изписвани по същия начин. 

Най-вероятно този начин не е съвсем най-точния, приемам направената забележка. Ходих 

на среща в Областна администрация и там доста дискутирахме по въпроса и стигнахме до 

извода, че в никакъв случай ние не трябва да си отменяме решението, затова ви предлагам 

на следващото заседание на Общинския съвет да променим самото решение. 

5. Боян Симеонов – Общински съветник: 
Предлагам като т. 1 да се запише: „Изменя основанието за вземане на Решение № 

459 взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 29/23.08.2013 г. в частта: 0 

гласа „За”, 16 гласа „Против” да стане 16 гласа „За”, 0 гласа „Против”. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Съгласен съм с предложението на г-н Боян Симеонов и не възразявам да бъде 

подложено на гласуване само то. 

7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Този въпрос се дискутира многократно и в нашата комисия, на която присъства и 

Кметът на Общината. На заседанието стана ясно, че Общинският съвет настояваме столът 

на училището да си функционира така, както е функционирал до сега. Тогава Кметът се 

съгласи с нас. 
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След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 3 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 и Докладна записка с 
вх. № 352 от 20.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 478   

1. Изменя основанието за вземане на Решение № 459 взето на заседание на 

Общинския съвет с Протокол № 29/23.08.2013 г. в частта: 0 гласа „За”, 16 гласа „Против” 

да стане 16 гласа „За”, 0 гласа „Против”.  
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 357/25.09.2013 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе 
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 на свое заседание докладната записка, която е във връзка с постъпило писмо с вх. 

№ 4626 от 20.09.2013 година от Областен управител на Област Русе. С него Областният 

управител иска от Община Две могили трябва да определи свой представител, който да 

участва в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се 

проведе на 01.10 2012 г. от 14.00 часа в град Русе. Становището на комисията е 

докладната записка да бъде приета. 

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

ал.1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал. 2, т.7 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл.198е ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и 
Докладна записка с вх. № 357 от 25.09.2013 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 479   

1. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 01.10.2013 г. от 14.00 

часа в град Русе, определя Кремена Любенова – зам.-кмет на Община Две могили да го 

представлява. 

2. Съгласува следната позиция на Община Две могили по въпросите от дневния 

ред: 

2.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на дълготрайните материални активи 

(ДМА) по компоненти:  

 а/ „Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна мрежа в град 

Русе” (Лот 1); 

 б/ „Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа на град Русе” (Лот 2); 
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 в/ „Доставка на оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода – 

град Русе” на хидрофорните системи за високите сгради в град Русе, по ИСПА мярка: 

2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – град Русе”, на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД – Русе. 

2.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи 

Договор за предоставяне на ДМА за стопанисване, поддържане и експлоатация, на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе. 

2.3. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода 2014-2018 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  

2.4. Дава съгласие за Приемане на Регионалния генерален план за 

водоснабдяването и канализацията на обособената територия на В и К ООД, гр.Русе. 

2.5. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 

намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 
 

21. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, в деловодството на Общинския съвет има постъпило едно питане от 

Общинския съветник Пламен Петков Лашев, на което Кметът на Общината е отговорил 

писмено. Тъй като Кметът на Общината отсъства, предлагам питането да бъде развито на 

следващото заседание на Общинския съвет. 

1. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Г-жо Председател, въпреки че Кметът на Общината отсъства аз искам да запозная 

Общинските съветници със съдържанието на питането си. 
 

Г-н Лашев чете питането. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   
Поради изчерпване дневния ред на тридесетото (редовно) заседание на Общинския 

съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 03.10.2013 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № ......... 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  
 
 

     ________________________(Христина Ефтимова) 
 
 
 


