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ОБ ЩИН А  ДВЕ  МОГИЛИ  ОБ ЛАСТ  РУСЕ  
 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 

№ 51 
 

Днес, 27 март 2015 година, в 14.00 часа, в сградата на х-л „Планината”, село 

Рибарица, община Тетевен, в конферентната зала, започна петдесет и първото редовно 

заседание на VІ– тия Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 13 (тринадесет) общински съветника. 

 Отсъстват: 1. Боян Симеонов Иванов. 

        2. Христина Димитрова Ефтимова. 

        3. Светлозар Милчев Донев. 

        4. Мехмед Селманов Чолаков. 

 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, Йордан Борисов – Обществен 

посредник на Общината, служители от общинска администрация, кметове на кметства от 

Община Две могили, граждани. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет:  
 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото редовно заседание. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 
 

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 13 (тринадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/20.02.2015 г., относно: : 

Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху общински имот в 

землището на село Могилино. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 73/20.02.2015 г., относно: 
Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие 2014-2020 г. на Община Две могили за 2014 г. 
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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. № 75/23.02.2015 г., относно: 
Приемане на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2024 

г. 

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. № 76/23.02.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на Община Две могили за периода 2014-2020 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., относно: 

Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 

землището на село Кацелово. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/26.02.2015 г., относно: 

Отчет за 2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване 

на околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като 

неразделна част от нея. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/27.02.2015 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2016-2018 г. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 87/09.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на общински „Рибарник” имот № 000242 в землището на село 

Кацелово, община Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 92/13.03.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/13.03.2015 г., относно: 
Предоставяне на проектирани в план за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви 

за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.  

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 94/13.03.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 95/13.03.2015 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се на територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).  

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 105/13.03.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение 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: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 106/13.03.2015 г., относно: 

Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община Две могили.  

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

дейности”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107/16.03.2015 г., относно: 

Избор на лице за осъществяване дейностите по управление на горските територии – 

общинска собственост. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 108/16.03.2015 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. 

Кацелово, с. Чилнов и с. Помен Община Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/20.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 96/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 

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

дейности”. 

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

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 97/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 98/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергина Данаилова Стоянова, живееща в 

село Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

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

дейности”. 
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23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 99/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град 

Две могили, на улица „Осогово” № 17. 

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

дейности”. 

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 100/13.03.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, 

живееща в град Две могили, на улица „Мусала” № 12. 

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

дейности”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 101/13.03.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, 

живееща в село Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

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

дейности”. 

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 102/13.03.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, 

живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 22. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 103/13.03.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, 

живееща в село Кацелово, на улица „Тончо Стискова” № 29. 

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

дейности”. 

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

28. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

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

Първа точка от дневния ред:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Калеги, по тази точка от дневния ред давам думата на Председателя на Комисията 

за избор на Председател на Общинския съвет – Стефка Райкова. 

1. Стефка Райкова – Председател на Комисията за „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници, 

Господин Кмете,   

Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник от Групата на КП „Единни за 

Община Две могили”: 

Групата на КП „Единни за Община Две могили” няма да прави предложение за 

избор на Председател на Общинския съвет. 

3. Микерям Адям – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”: 

Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател 

на Общинския съвет. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник от Групата на ПП „ГЕРБ”: 

Групата на ПП „ГЕРБ” също няма да прави предложение за избор на Председател 

на Общинския съвет. 

5. Татяна Василева – Общински съветник от Групата на ПП „БСП”: 

Групата на ПП „БСП” също няма да прави предложение за избор на Председател на 

Общинския съвет. 
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Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, след като няма направени предложения за избор на Председател на 

Общинския съвет, предлагам да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред. 
 

Втора точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/20.02.2015 г., относно: 
Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху общински имот в 

землището на село Могилино. 

По нея докладва:  

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

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

докладна записка, която е във връзка с дадено предварително съгласие, в полза на 

концесионера “ТЕРЕКС И КО” АД – СОФИЯ за “Предоставяне на концесия за добив на 

подземни богаства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства-строителни 

материали-варовици, от находище “Могилино”, в землището на село Могилино, община 

Две могили, област Русе”, за учредяване възмездно вещно право на ползване за 35- 

годишния срок на концесията. На исканата площ от 59.389 дка беше променен статутът и 

начина на трайно ползване, за което е съставен Акт за частна общинска собственост № 

3674/07.01.2014 г. вписан по надлежния ред в Агенция по вписванията град Бяла. В тази 

връзка са изготвени данъчна и лицензирана пазарна оценка за учредено вещно право на 

ползване за срок от 35 години за имот № 000187 с площ 59.389 дка и начин на трайно 

ползване „Друга селскостопанска територия” местността „Кавакленде” по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в село Могилино област Русе. 

Данъчната оценка за учредено право на ползване за срок от 35 години е в размер на 1 

707.20 лева или 48.78 лева годишно. Лицензираната пазарна цена за учредено право на 

ползване за срок от 35 години в размер на 29 680.00 лева или 848.00 лева годишно. Кметът 

на Общината ни предлага годишната цена за учредено право на ползване върху имота да 

бъде в размер на 900 лева, но становището на комисията по „Бюджет и финанси” е цената 

да бъде в размер на 1 500 лева. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Комисията по „Земеделие” също разгледа на свое заседание докладната записка и 

има предложение цената да бъде 900 лева, но правото на ползване да бъде учредено за 

срок от 1 година. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения от Общинските 

съветници Татяна Василева и Соня Неделчева – Нечева, които ще подложа на гласуване 

по реда на тяхното постъпване. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Татяна Васелева, а 

именно: годишната цена за учредено вещно право на ползване за имота да бъде в размер 

на 1 500 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 

След приключване на разискванията по втора 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, във връзка с чл. 75, 

ал. 1 от Закона за подземните богатства, разпоредбите на чл. 39, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 71 от 
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20.02.2015 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 825 
  

1. Определя цена в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева годишно за учредено 

вещно право на ползване за имот № 000187 с площ 59.389 дка, начин на трайно ползване 

„Друга селскостопанска територия” в местността „Кавакленде” по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в село Могилино, област Русе ЕКАТТЕ 

30380, при граници и съседи: север и изток имот № 000188 - пасище, мера на Общината, 

юг имот № 155003 - залесена територия на МЗГ, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 3674/07.01.2014 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договор за учредяване 

вещно право на ползване върху имота по т. 1, с „ТЕРЕКС и КО” АД град София. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 

разгледа на свое заседание докладната записка, относно продажбата на дворно място в 

град Две могили. Имотът представлява Дворно място с площ от 476 кв.м. с начин на 

трайно ползване “Ниско застрояване”, върху който през 1989 година е отстъпено право на 

строеж на Иванка и Владимир Върбанови. Условията по договора за отстъпено право на 

строеж са изпълнени като в имота е построена двуетажна масивна жилищна сграда с площ 

107 кв.м. Със заявление Иванка и Владимир Върбанови проявяват интерес за закупуване 

на земята, което налага вземане от нас решение за продажба на същата. 

Становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 38 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

предлагам и Докладна записка с вх. № 72 от 20.02.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 826 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел V (пети) от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с 

Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили имота 

представляващ Дворно място с площ 476 кв.м. представляващо имот с идентификатор 

20184.1.2091 (две, нула, едно, осем, четири, точка, едно, точка, две, нула, девет, едно), по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, Община Две могили, 

област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, при 

граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.2759, изток имот с идентификатор 
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20184.1.2092, юг имот с идентификатор 20184.1.2092, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 218 от 30.09.2001 г. 

2. Имотът описан в т. 1.да бъде продаден на Иванка и Владимир Върбанови от град 

Две могили, област Русе, улица ”Младост” № 8. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 536.00 (хиляда петстотин тридесет 

и шест) лева, и пазарна оценка в размер на 1 885.00 (хиляда осемстотин осемдесет и пет) 

лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 1 900.00 (хиляда и 

деветстотин) лева при сключване на договора за продажба. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 

3.1. Сключване на договора за продажба и вписването му в Публичния регистър на 

община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 73/20.02.2015 г., относно: 
Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие 2014-2020 г. на Община Две могили за 2014 г. 

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 на свое заседание постъпилия доклад за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие до 2020 година. Ние вече приехме общинския план. С този 

доклад се осъществява контрол по изпълнението му. Спазени са разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие и Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Изготвен е с необходимата критичност, яснота, конкретни цифри и анализи. Становището 

на комисията е докладът да бъде приет. 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 73 от 20.02.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 827 
  

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския плана 

за развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2014 г. 

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

развитие копие от одобрения доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие.  
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 75/23.02.2015 г., относно: 
Приемане на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2024 

г. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 
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Комисията разгледа на свое заседание предложеният ни за приемане План за 

енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2024 г. Той е един 

широкообхватен документ за дълъг период от време, който е изготвен с помощта на 

националната енергийна комисия. Има конкретика и сравнителен план, има и препоръки. 

Становището на комисията е планът да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и Докладна записка с 

вх. № 75 от 23.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 828 
  

1. Приема План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014 

– 2024 година. 

 Приложение: План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 

2014 – 2024 година. 
  

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 76/23.02.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на Община Две могили за периода 2014-2020 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”: 

Кметът на общината ни е предложил за разглеждане Програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на 

общината за периода 2014 – 2020 година. В нея е посочено, че Програмата е разработена, 

съгласно действащата национална и европейска нормативна уредба в сферата на 

възобновяемите енергийни източници изцяло кореспондират с основните стратегически 

документи за развитие на община Две могили през периода 2014 – 2020 г.  

Основната цел, която следва да се постигне посредством реализирането на 

Програмата е: Повишаване дела на използваните възобновяеми ресурси за производство 

на енергия в рамките на община Две могили и оползотворяване на нейния потенциал в 

тази сфера. 

В тази връзка е изготвен профил на общината, съдържащ: географско положение, 

площ, брой населени места, население, сграден фонд на общината, промишлени 

предприятия, транспорт, селско стопанство, външна осветителна уредба. 

В друг раздел от Програмата е разгледан въпроса за определяне потенциала и 

възможностите за използване по видове ресурси: слънчева, вятърна, водна и геотермална 

енергия, енергия от биомаса,  

В Програмата е отделено внимание и на източниците и схемите на финансиране. 

Втора комисия разгледа на свое заседание докладната записка и приложената към 

нея Програма и предлага, предложеният ни проект за решение и Програма да бъдат 

приети във вида, в който са ни предложени.   

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация, чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници и Докладна 

записка с вх. № 76 от 23.02.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 829 
  

1. Приема Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. 

Приложение: Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 77/24.02.2015 г., относно: 

Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 

землището на село Кацелово. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – 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 на свое заседание докладната записка, относно продажбата на „Друга 

селскостопанска територия” – частна общинска собственост в землището на село 

Кацелово. Имотът е собственост на Общината, който представлява земеделска земя с 

начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” с площ от 0.120 дка. Към 

него има проявен интерес за закупуване, което налага да вземем решение за продажба. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 77 от 

24.02.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 830 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с 

Решение № 791 по Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили: 

земеделска земя с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” с площ 

0.120 дка (сто и двадесет кв.м.) представляваща имот № 000458 (четиристотин петдесет и 

осем), по картата на възстановената собственост на земеделската земя на село Кацелово, 

Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: северозапад и юг 

имот № 000464-пасище,мера на Община Две могили, изток имот № 000386-съобщителен 

проводник на държавата, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3664 от 

22.10.2013 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

недвижимия имот описан в т. 1. 

2.1. При данъчната оценка на имота в размер на 11.20 (единадесет лева и двадесет 

стотинки), и пазарна оценка в размер на 4 000.00 (четири хиляди) лева, определя начална 

цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 4 000.00 (четири хиляди) лева. 
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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. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/26.02.2015 г., относно: Отчет 

за 2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на 

околната среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна 

част от нея. 

По нея докладва:  

1. Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 

Пред Общинския съвет е представен Отчет за 2014 г., относно изпълнение на 

Общинската стратегия  и програма за опазване на околната среда и Общинската програма 

за управление на отпадъците, като неразделна част от тях. 

В него е записано, че той е изготвен в съответствие с изискванията на посочените в 

него членове от закона за опазване на околната среда и закона за управление на 

отпадъците. 

В отчета са посочени различните видове отпадъци, които се генерират на 

територията на общината.  

Посочена е фирма „Черни лом 2008”, която изпълнява по график услугата по 

събиране и извозване на битовите отпадъци до депото в Две могили, което се полза от 

1993 г. до настоящия момент. 

В отчета се съдържа и информация за работата по изграждането на Регионалното 

депо за отпадъци в регион Борово/Бяла. Записано е по кои обществени поръчки, все още 

няма сключени договори за изпълнение. 

Дейностите, които са приключили до момента на сключване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ са в размер на 1,27% от общата стойност на проекта. С 

наше решение № 765 по протокол № 47/28.11.2014 г.  удължихме до 31.12.2015 г. срока на 

действие на Споразумението за партньорство между шестте общини и Регионалното 

сдружение на управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008” с връзка с реализирането на 

проекта по изграждане на Регионалното депо за отпадъци в регион Борово/Бяла 

Освен въпроса за отпадъците, в отчета е отделено място още за: зелените площи, 

шума, въздуха, водите, почвите и нарушените терени, лечебните растения, 

биоразнообразието в долината на река Черни Лом и пещера „Орлова чука”. 

Пета комисия разгледа на свое заседание докладната записка и приложения към 

него Отчет за 2014 г. и предлага, предложеният ни проект за решение и Отчет да бъдат 

приети във вида, в който са ни предложени. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Община: 

Аз искам да кажа нещо за депото в град Бяла, което според мен е важно да го 

знаете. От Минестерството на околната среда и водите е пристигнало писмо за 

прекратяване на договора на депото. По искане на Общото събрание на Управителния 

съвет на Сдружението е поискана отсрочка до 31.03.2015 г. за връщане на отпуснатите 

средства. Това се прави, защото едната фирма, която не е спечелила обжалва решението. 

След като приключи обжалването ще се обяви дали се прекратява финансирането на 

депото и дали трябва да се връщат до момента отпуснатите средства. Имайте предвид, че 

ако се спре проектът това ще се отрази на размера на ТБО в нашата община. 
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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 Общинскиа съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона 

за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 

във връзка с Решение № 775 по Протокол № 48/17.12.2014 г. и Докладна записка с вх. 

№ 79 от 26.02.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 831 
  

1. Приема отчет за 2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и 

Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на 

отпадъците, като неразделна част от нея. 

Приложение: Отчет за 2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и 

Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за управление на 

отпадъците, като неразделна част от нея. 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/27.02.2015 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2016-2018 г. 

По нея докладва:  

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

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

средносрочна бюджетна прогноза, която е разработена на основание чл. 82 от Закон за 

публичните финанси. Тя е разработена на база: Решение № 24/16.01.2015 г. на 

Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната бюджетна прогноза за 

периода 2015 – 2017 г., одобрена с решение № 791/2014 г.; Указания за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 

периода 2016-2018 г.; Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

Спазени са фискалните правила наложени от новия закон за публичните финанси, а 

именно нови ангажименти за разходи да се предлагат само при осигурено финансиране на 

вече поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените 

разходни тавани за 2016 и 2017 г. Първостепенните разпоредители с бюджет при 

разработването на бюджетните си прогнози могат да предвиждат поемането на нови 

ангажименти за разходи само в случаите, при които се запазват или намаляват 

задълженията им към доставчици спрямо предходната година. Прогнозата за 2018 г. е 

съобразена с тенденциите в разходите от предходните две години. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2016 – 2018 

г. е разработен на основата на: допусканията за развитието на региона; приетите от 

Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за 

развитие; фискалните правила и ограничения, определени съм Закона за публичните 

финанси; прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на 

ангажименти за разходи; задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията 

за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на 

общинските гаранции към края на бюджетната година; преглед на местните такси, цени на 

услуги, наеми и други приходи; предложенията, постъпили от бюджетните заведения, 

дейности и населени места. Основните параметри на средносрочната бюджетна прогноза 

са: размер на минималната работна заплата 2016 г. – 420 лв., 2017 г. – 460 лв. 2018 г. – 460 
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лв.; запазване размера на осигурителните вноски; запазва се размера на трансферите към 

общините на нивото на 2015 г. 

Становището на комисията е средносрочната бюджетна прогноза на общината да 

бъде приета. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с 

разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Две могили и Докладна записка с вх. № 80 от 27.02.2015 г. с 13 (тринадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 832  

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2016 – 2018 г. съгласно Приложение 1. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 87/09.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на общински „Рибарник” имот № 000242 в землището на село 

Кацелово, община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно отдаване под наем на 

„Рибарник” в землището на село Кацелово. Рибарникът е с площ от 23.696 дка. Тъй като 

договорът за наем на имота e прекратен на 17.02.2015 г., се налага да вземем решение за 

по-нататъшното ползване на имота. Становището на комисията е докладната записка да 

бъде приета във вида, в който ни е предложена. Тук искам да кажа, че комисията е 

доволна, че в конкурса е записано, че регистрирани на територията на общината 

участници получават 5 точки. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Аз искам да направя едно предложение, а именно т. 2.4. „Опит в експлоатирането и 

поддържането на «Рибарник» да отпадне, тъй като според тази точка ние даваме право да 

участват само крупни кандидати, а какво правят младите хора в случая? Всеки път 

говорим как да подпомагаме младите хора, а нищо не правим за тях. 

2. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 

Не съм съгласна, че не подпомагаме младите хора, г-н Карамехмедов. По 

програмите участват предимно млади хора – до 29 години. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз предлагам срокът на договора за отдаване под наем да не е 10 години, а 9 г. и 10 

м., тъй като при едно евентуално разваляне на договора това може да стане само по 

съдебен ред ако е за 10 години. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения от Общинските 

съветници Айдън Карамехмедов и Байчо Георгиев, които ще подложа на гласуване по 

реда на тяхното постъпване. 
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Който е съгласен с направеното от мен предложение, а именно: т. 2.4. „Опит в 

експлоатирането и поддържането на «Рибарник» да отпадне, моля да гласува с вдигане на 

ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 

именно: срокът на договора да бъде 9 г. и 10 м., моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, предложението се приема. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 49, чл. 50, т. 3 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 87 от 09.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 833 

1. Да бъде отдаден под наем за срок от 9 г. и 10 м. (девет години и десет месеца), 

след провеждане на публично оповестен конкурс: Имот № 000242 (двеста четиридесет и 

две) по картата на възстановената собственост на земеделската земя на село Кацелово, 

община Две могили, област Русе с площ 23.696 дка (двадесет и три дка, шестотин 

деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване “Рибарник” при граници и 

съседи: имот № 000241-пасище, мера на Община Две могили, по Акт за частна общинска 

собственост № 44/20.07.1997 г. 

2. Специфични условия и критерии за оценка при провеждане на публично 

оповестения конкурс: 

2.1. Предложена цена: 

 за предложение за цена от 600 лева – 2 точки;  

 за предложение за цена от 900 лева – 4 точки;  

 за предложение за цена от 1 200 лева – 6 точки;  

За всяка следваща предложена цена, увеличена с 300 лева се добавят по 2 точки.  

2.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 

 за предложение за разкриване на 1 работно място – 3 точки; 

За всяко следващо разкрито работно място се получава по 1 точка. 

2.3. Инвестиционен план: 

 за инвестиции, съгласно предложението на участника до 5 000 лева – 2 

точки. 

 за инвестиции, съгласно предложението на участника до 10 000 лева – 4 

точки. 

 за инвестиции, съгласно предложението на участника до 15 000 лева – 6 

точки. 

За всяко следващо предложение за инвестиции, увеличено с 5 000 лева се добавят 

по две точки. 

2.4. Други: 
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2.4.1. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 5 точки; 

2.4.2. участник, нерегистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 0 точки; 

2.4.3. Опазване или възстановяване на околната среда: 

За всяко направено предложение, свързано с възстановяване и/или опазване на 

околната среда – до 5 точки. 

2.4.4. да изпълни и реализира представения инвестиционен план, който ще бъде 

неразделна част от договора, в срок от 1 година. 

2.5. Начин на класиране: 

На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 

представи екземпляр от сключения договор. 
  

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 92/13.03.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 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”: 

Кметът на общината, в докладната си записка сочи, че с оглед направени промени в 

Закона за опазване на земеделската земя, следва да бъдат направени промени и в нашата 

наредба № 7. 

Втора комисия разгледа предложеният ни проект за изменение и допълнение на 

наредба № 7, в резултат на което решихме следното: 

По § 1.: Той се отнася за промени в ал. 2 и 4 от чл. 47а и касаят учредяването 

правото на ползване за постоянен или временен пчелин. До този момент, цената на това 

право се определяше съгласно Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем 

или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Занапред, ще се изготвя 

пазарна оценка от независим лицензиран експерт. По този параграф Комисията няма 

забележки и предлагаме той да бъде приет така както е предложен. 

По § 2.: Комисията счита, че той е неправилно формулиран. Защо? Защото чл. 83 се 

състои от четири алинеи. В него няма буква „а”, „б” и „в”, поради което в чл. 83 няма 

какво да се отменя. 

Според Комисията този параграф следва да има следният текст: 

„§ 2. Чл. 83а се отменя.” 

Оттук параграф три и четири следва да бъдат със следният текст: 

„§ 3. Чл. 83б се отменя.” 

„§ 4. Чл. 83в се отменя.”. 

Параграф три от наредбата следва да стане параграф 5.  

В старият текст в наредбата е записано, че срокът на договора за аренда е до 10 

години. По този параграф Комисията няма забележки и предлагаме той да бъде приет така 

както е предложен. 

Параграф четири от наредбата следва да стане параграф 6.  

Тук първо се създава нова точка 2а. Кавичките са излишни, а пред алинеи (2) и (3) 

не следва да се изписва 2а 

Второ, създават се нови точки 2б, 2в и 2г. Кавичките следва да отпаднат. Текстът 

пред алинеите на тези точки също трябва да отпаднат. 
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По този параграф Комисията няма забележки и предлагаме той да бъде приет така 

както е предложен. 

Съгласни сме предложените промени в наредбата да влязат в сила от 01.04.2015 г. 

Ако кметът на общината е съгласен с тези корекции, които предлага Втора комисия 

и няма други предложения за изменения на предложените текстове от наредбата, 

предлагаме проекта за изменение и допълнение на наредбата да се гласува анблок  

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложенията на комисията. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 

параграф по параграф. 
 

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

гласува с вдигане на ръка 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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. 
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Няма. 

С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

По единадесета 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 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл.15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 92 от 13.03.2015 г. с 14 

(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 834 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.04.2015 г. 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, Област Русе. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/13.03.2015 г., относно: 
Предоставяне на проектирани в план за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви 

за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.  

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”: 

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи регламентира отдаването за ползване на проектираните в плана за 

земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за ползване.  

 Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ Общинският съвет взема решение за 

предоставяне за ползване на имотите-полски пътища, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 

4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ). В случай, че в 

едномесечен срок от искането Общинския съвет не вземе такова решение, Директорът на 

ОДЗ определя в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, цена на имотите в размер на 

средното годишно рентно плащане за съответното землище.  

 В § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ е посочено, че размерът на 

средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната 

година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на 

областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната 

общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на 

база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в 

общинската служба по земеделие. С протокол от 15.08.2014 г. на комисия, назначена със 

заповед № 08-126/31.07.2014 г. на Директора на ОДЗ Русе са определени средните рентни 

плащания за землищата на община Две могили през 2014/2015 г.  

 В тази връзка е постъпилото в деловодството на общината писмо на Директора на 

ОДЗ Русе. В приложенията към него, обобщени в приложение № 1 са посочени полските 

пътища по землища за община Две могили с техните кадастрални номера, площ на имота, 

площ, попадаща в Блокове на земеделско стопанство и съответния ползвател. 

 Въз основа на нашето решение, кметът на общината трябва да сключи договор за 

наем за имотите - полски пътища с ползвателите на съответните масиви, като срокът за 
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2014/2015 стопанска година е 15.04.2015 г. Договорът за наем е правно основание за 

тяхното ползване. Всяко друго ползване, с изключение на полските пътища, предоставени 

по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, ще се счита за незаконосъобразно ползване с всички 

произтичащи от това неблагоприятни последици за съответното лице. 

 Ползвател, на който са предоставени полски пътища е длъжен да осигурява достъп 

до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата 

стопанската година. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който е 

променен 2015 г., чл. 37в има срокове, в които се регламентира ползването на 

земеделските земи, комасирането на имотите, сключването на споразумения. Тези срокове 

са минали отдавна, земеделските производители са се споразумели и са подписали 

споразуменията. Съответно Областна дирекция „Земеделие” е издала заповед за 

разпределение на масивите в землищата. Стопанската година съответно е започнала на 

01.10.2014 г., след като вече са сключени споразуменията и са платени остатъчния фонд и 

белите петна. Същата заповед е можело да бъде обжалвана в срок до 10.10.2014 г. В 

момента с промените в закона се налагат нови правила, които, според мен би трябвало да 

влязат в сила в следващата стопанска година. В Приложение 1, в списъка на проектните 

пътища са записани и ползвателите им, което, според мен не е редно.  

След заседанието на нашата комисия бяха проведени срещи със земеделски 

производители организирани от МЗХ и ОДЗ град Русе, на които земеделските 

производители изказаха своите възражения по създалата се ситуация. Считам, че всеки 

един от тях има право да установи дали е ползвател на проектните пътища и съответно ако 

има възражения да ги предяви по законния начин. Според мен с така предложеното ни 

решение и приложението към него ние ще отнемем правото на земеделските 

производители да обжалват при установени несъответствия. Всичко това ще рефлектира 

върху нас, като Общински съветници. 

Според направените промени в ЗСПЗЗ при невземане на решение от Общински 

съвет Областна дирекция ще издаде заповед за проектните пътища в съответните землища 

и масиви. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 93 от 13.03.2015 г. със 7 (седем) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържали 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 835 
  

1. Отхвърля Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/13.03.2015 г., 

относно: Предоставяне на проектирани в план за земеразделяне полски пътища, попадащи 

в масиви за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.  
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 94/13.03.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. 

По нея докладва:  

1. Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка, относно учредяване право на 

ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

Докладната записка е изготвена във връзка с постъпило заявление от Милен Събчев 

Петров от село Бъзовец, с което иска учредяване на възмездно право на ползване за 

период от 10 години с цел настаняване на пчелни семейства в имот № 000235 в землището 

на село Баниска, местност „Люляк дол”, с начин на трайно ползване „Пасище мера”, с 

площ от 3.584 дка. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството 

”Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, 

собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в 

урегулирани поземлени имоти”. Съгласно ал. 2 на същия член: „За устройване на 

постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да 

учредяват право на ползване”. Представена е служебна бележка, издадена от Кметство 

село Бъзовец, от която е видно, че Милен Събчев Петров е собственик на 149 броя пчелни 

семейства. Заявеният имот е с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и към 

настоящият момент не се ползва по предназначение (за паша на животните), тъй като са 

заети с дървесна растителност. Терена отговаря на изискванията, което го прави подходящ 

за настаняване на пчелин. Становището на комисията е предложеният ни проект на 

решение да бъде приет в този вид. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 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. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, чл. 47а, ал. 2 от Наредба № 7 

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

предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Заявление с вх. № 503/03.02.2015 

г. от Милен Събчев Петров и Докладна записка с вх. № 94 от 13.03.2015 г. с 13 

(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 836 
 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Милен Събчев 

Петров от село Бъзовец, община Две могили, улица ”Георги Димитров” № 54 за 

устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години 

върху следния имот публична общинска собственост: Имот № 000235 (двеста тридесет и 

пет) по Картата на възстановената собственост на село Баниска, местност „Люляк дол”, с 

начин на трайно ползване „Пасище мера”, Х категория, целият с площ от 3.584 дка (три 

декара петстотин осемдесет и пет кв.м), по Акт за общинска собственост № 

2268/25.02.2010г. на Кмета на Община Две могили, при граници и съседи : имот № 

000236, Пасище мера на Община Две могили, имот № 000231, Полски път на Община Две 

могили, имот № 000230, Пасище мера на Община Две могили, имот № 000229, Път ІV 

клас на Община Две могили, имот № 000232, Полски път на Община Две могили.  

 2. Определя цена за учредяване право на ползване за пчелин за период от 9 (девет) 

години по имота, съгласно изготвени лицензирани експертни оценки.от „Геоид” ООД-

гр.Русе, както следва: за имот № 000235 в землището на село Баниска – 620 (шестстотин и 

двадесет) лева или 68.89 (шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки) годишно. 

 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 95/13.03.2015 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се на територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).  

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Промените в ЗСПЗЗ и Правилникът към закона наложиха промени по 

предложеният ни проект на решение, които бяха обсъдени в движение, затова ви ги 

зачитем и ако имате предложения или допълнения ги направете. Същите са съгласувани с 

общинска администрация и животновъди и техните сдружения от Община Две могили. 

Комисията предлага следните изменения и допълнения в предложеният ни проект 

на решение: 

1. Текстът на т. 1 добива вида: „Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и 

ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване.” 

2. Текстът на досегашната т. 2 отпада, като на негово място се записва текста: 

„Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадитеот ОПФ 

за общо ползване за 2015 г. – Приложение № 1, в което да бъдат включени пасищата, 

мерите и ливадите от землището на град Две могили, представляващ неразделна част от 

настоящето решение.” 

3. Текстът на т. 3 добива следния вид: „Определя списък с размера, 

местоположението и цена на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално 

ползване за 2015 г. – Приложение № 2, представляващ неразделна част от настоящето 

решение.” 

4. Създава се нова т. 4 със следния текст: „Ползвателите на пасища и мери от ОПФ 

определени за общо ползване дължат такса съгласно Приложение № 2 на Наредба № 7 на 

Общински съвет Две могили.” 

5. Досегашна т. 4 става съответно т. 5, като текста „.... 2014/2015 стопанска година 

...” се заменя с текста „... календарната 2015 година ...”. 

6. Досегашна т. 5 става съответно т. 6. 

7. Досегашна т. 6 става т. 7, която добива следния вид: „Кметът на Община Две 

могили назначава комисия, която да разпредели пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за 

индивидуално ползване.” 

8. Досегашна т. 7 става т. 8. 

9. Досегашна т. 8 става т. 9. 

10. Досегашна т. 9 става т. 10. 

11. Досегашна т. 10 става т. 11, която добива следния вид: „Дава съгласие 

останалите след разпределението свободни пасище, мери и ливади от ОПФ да бъдат 

обявени последователно на търгове, като в първия участват само собственици на 

регистрирани пасищни селскостопански животни. В случай на останали ненаети, чрез 

разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади от ОПФ, да бъдат 

отдадени на търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно 

Приложение ІІ № 1306/2013 г. на ЕС.”  

12. Досегашна т. 11 става т. 12, в която сумата за начална тръжна цена на имотите 

от 10 лева става 7 лева. 

13. Досегашна т. 12 става т. 13, която добива вида: „Договорите по т. 11 се 

сключват със срок за 1 година.” 

14. Създава нова т. 14 със следния текст: „Дава съгласие Договорите за пасища, 

мери и ливади одобрени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат от ПРСР за 

периода 2014-2020” да бъдат удължавани до срока на нуждите на програмата, но не по-

късно от изтичане на програмния период.” 

15. Досегашна т. 13 става т. 15. 
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16. Досегашна т. 14 става т. 16. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложенията на комисията щом са съгласувани с общинска 

администрация. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

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

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

37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 95 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 837 
  

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и 

индивидуално ползване. 

2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и 

ливадитеот ОПФ за общо ползване за 2015 г. – Приложение № 1, в което да бъдат 

включени пасищата, мерите и ливадите от землището на град Две могили, представляващ 

неразделна част от настоящето решение. 

3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 

ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за 2015 г. – Приложение № 2, представляващ 

неразделна част от настоящето решение. 

4. Ползвателите на пасища и мери от ОПФ определени за общо ползване дължат 

такса съгласно Приложение № 2 на Наредба № 7 на Общински съвет Две могили. 

5. Приема годишен план за паша за календарната 2015 година, който съдържа: 

размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на 

територията на съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на общината и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането 

на мерите и пасищата за стопанската 2014/2015 г. 

6. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на физически и 

юридически лица и сдружения на животновъди регистрирани като юридически лица, 

които са приложили към заявлението си справка за притежаваните от тях животни, 

издадена и заверена от ветеринарен лекар, декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ. В 

случай, че при разпределението земеделски стопанин желае да получи за 1 ЖЕ площ по-

малка от максимално установената в закона или желае да ползва пасища, мери и ливади в 

друго землище, в чертите на Община Две могили, същият подава допълнително заявление 

до Кмета на Община Две могили. 

7. Кметът на Община Две могили назначава комисия, която да разпредели 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване. 

8. Дава съгласие при недостиг на пасища и мери в дадено землище да се извършва 

допълнително разпределение в землище на съседни населени места до достигане на 

нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ. 

9. Дава съгласие въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 

ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключва договори за 

наем със срок на действие от 5 стопански години, считано от 2014/2015 г.  

10. Определя наемна цена за сключените по този ред договори в размер на 7.00 лева 

на декар, определена съглано разценките за средното годишно рентно плащане за 

землищата на територията на община Две могили за имоти с нтп „пасища, мери“ и 

„ливада“, публикувани на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ Русе. 

11. Дава съгласие останалите след разпределението свободни пасище, мери и 

ливади от ОПФ да бъдат обявени последователно на търгове, като в първия участват само 
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собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни. В случай на останали 

ненаети, чрез разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади от ОПФ, да 

бъдат отдадени на търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно 

Приложение ІІ № 1306/2013 г. на ЕС. 

12. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в 

размер на 7.00 лева на декар. 

13. Договорите по т. 11 се сключват за срок от 1 година. 

14. Дава съгласие Договорите за пасища, мери и ливади одобрени за подпомагане 

по мярка 10 „Агроекология и климат от ПРСР за периода 2014-2020” да бъдат удължавани 

до срока на нуждите на програмата, но не по-късно от изтичане на програмния период. 

15. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места на Община 

Две могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските 

пасища и мери от страна на ползвателите. 

16. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 

настоящето решение. 

Приложение: 

1. Годишен план за паша за 2015 г.; 

2. Приложение № 1 – списък на имотите за индивидуално ползване, 

представляващо неразделна част от годишния план за паша; 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 105/13.03.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение 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. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: 

С проекта за изменение на наредба № 5 се цели да се направи промяна в чл. 51 от 

нея, който касае размера на таксите, които се заплащат при посещенията в пещерата 

„Орлова чука”. 

Досегашният текст на чл. 51, ал. 1, т. 2 гласи: 

„2. (Изм. с Решение № 642 по Протокол № 39/30.05.2014 г. на Общински съвет – 

Две могили) За ученици, студенти, пенсионери и групи от 5 до 15 човека (лица в 

трудоспособна възраст) - по 2.00 лева на човек.” 

Сега се предлага да отпадне текста: „и групи от 5 до 15 човека (лица в 

трудоспособна възраст)”.  

Втора комисия е съгласна с това предложение. 

На следващо място, чл. 51, ал.1, т. 3, в момента гласи: 

„3. За индивидуално посещение  (лица в трудоспособна възраст) – по 5 лева на 

човек.” 

Сега се предлага думата „индивидуално” да отпадне. 

Съгласни сме и с това предложение. Не се противопоставяме промените в 

наредбата да влязат в силя от 01.04.2015 г. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 

параграф по параграф. 
 

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

гласува с вдигане на ръка 

Против. 

Въздържали се. 
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Няма. 

С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

По петнадесета 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 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, 

чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам и Докладна 

записка с вх. № 105 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 838 
  

1. Приема Наредба за изменение 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 01.04.2015 г. 

Приложение: Наредба за изменение 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. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 106/13.03.2015 г., относно: 

Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община Две могили.  

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

разработената от Общинската администрация Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за периода 2010-2015 год., 

която е приета с наше решение № 596 по Протокол № 45/29.01.2010 год. В тази връзка, тя 

ежегодно изготвя Общински план за развитие на социалните услуги, които съгласува с 

Дирекция „Социално подпомагане” и Обществен съвет към Общински съвет, преди 

приемането му на сесия на Общински съвет. Общинския план описва развитието на 

социални услуги за следващата година, предвидените мерки за социално включване, 

дейности по развитието на партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за 

развитие на човешките ресурси, ангажирани в социални дейности в Общината. По тази 

причина и при условие, че няма промени в социалните услуги, които се предоставят на 

наша територия, становището на комисията е да приемем предложеният ни проект за 

решение. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 12, и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 106 от 13.03.2015 г. с 13 

(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 839 
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1. Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили – Николай Христов да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общински съвет. 

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община 

Две могили 
  

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107/16.03.2015 г., относно: 

Избор на лице за осъществяване дейностите по управление на горските територии – 

общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Закона за горите определя начините за управлението на горските територии-

общинска собственост. Изборът на формата на управление е предоставен на Общински 

съвет. С наше Решение № 1026 по Протокол № 63/26.08.2011 г. е определена форма на 

управление на горските територии-собственост на Община Две могили-„от физически 

лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите 

въз основа на договор”. С наше Решение № 575 по Протокол № 36/28.02.2014 г. е 

определено лицето инж. Иван Дечев Кръстев да осъществява дейностите по управлението 

на горските територии –собственост на Община Две могили. В изпълнение на това е 

сключен Договор № 23/01.04.2015 г. с него, който изтича на 31.03.2015 г. Поради лични 

съображения лицето Иван Дечев, не желае да сключи нов договор. Това налага Общински 

съвет да определи друг изпълнител, с което да бъде сключен договор за управление на 

общинските горски територии – собственост на община Две могили. Кметът на Общината 

ни предлага договорът за управление на общинските горски територии да бъде сключен с 

„ЕВИН-ЛЕС” ЕООД с управител Тунай Енверова Чаушева. Комисията разгледа на свое 

заседание настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект 

на решение да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета 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. 181, ал. 2 от Закона за горите, чл. 65, ал. 2 от 

Наредба № 23 за управление на общински горски територии в Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 107 от 16.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 840  
 

1. Определя „ЕВИН-ЛЕС” ЕООД, ЕИК 201897238, със седалище и адрес на 

управление: град Бяла, област Русе, улица ”Стефан Стамболов” № 5, вх. 2, ет. 2, ап. 3, с 

управител Тунай Енверова Чаушева. Фирмата притежаваща Удостоверение № 

6697/25.02.2015 г., издадено от Изпълнителна агенция по горите за вписване в публичния 

регистър за частна лесовъдска практика за юридически лица за дейности по чл. 241 от 

Закона за горите, да осъществява дейностите по управлението на горските територии –

собственост на Община Две могили. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за възлагане на 

дейности по управлението на горските територии – общинска собственост. 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Николай Христов с вх. № 108/16.03.2015 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 

стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. 

Кацелово, с. Чилнов и с. Помен Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 

дейности” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и становищата на 

членовете на комисията бяха доста различни. 

Имахме предложение от Приложение 1 към докладната записка да отпаднат 

имотите описани в т. 3, т. 5, т. 6 и т. 7. 

Освен това в условията на конкурса да отпаднат т. 3.2.3; т. 3.3.2.2; т. 3.3.2.3 и 

първото тире на т. 4.3. В т. 4.3. да се добавят три нови точки със следния текст:  

„4.3.2. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

съответното населено място – 5 точки; 

4.3.3. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 3 точки; 

4.3.4. участник, нерегистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 0 точки;” 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени предложения от Общинския 

съветник Соня Неделчева – Нечева, които ще подложа на гласуване по реда на тяхното 

постъпване. 
 

Който е съгласен с предложението от Приложение 1 към докладната записка да 

отпаднат имотите описани в т. 3, т. 5, т. 6 и т. 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от условията на конкурса да отпаднат т. 3.2.3; т. 

3.3.2.2; т. 3.3.2.3 и първото тире на т. 4.3., моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението от условията на конкурса в т. 4.3. да се добавят 

три нови точки със следния текст:  

„4.3.2. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

съответното населено място – 5 точки; 

4.3.3. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 3 точки; 

4.3.4. участник, нерегистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 0 точки;”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против.  

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета 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. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
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собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, чл. 49 и чл. 50, т. 3 от 

Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 108 

от 16.03.2015 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 841 
  

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с 

Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили имотите 

невключени в програмата, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под аренда след провеждане на 

публично оповестен конкурс за срок от 25 (двадесет и пет) години 23 броя имоти – частна 

общинска собственост, в землището на село Баниска, село Бъзовец, село Чилнов, село 

Помен и село Кацелово в община Две могили, област Русе, съгласно Приложение № 1. 

 3. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично-

оповестен конкурс, при следните условия: 

3.1. До участие в конкурса се допускат участници, които отговарят на 

следните условия: 

3.1.1. да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство 

като търговци или земеделски производители. 

3.1.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – 

членка на Европейския съюз. 

3.1.3. да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 

ликвидация съобразно съответното законодателство. 

3.1.4. нямат задължения към община Две могили. 

3.1.5. не са неизправна страна по договор, сключен с община Две могили. 

3.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 

3.2.1. Началната цена при порвеждането на конкурса да бъде 23.00 лева (двадесет и 

три) лева на декар през първите две стопански години, което е 50 % от пълния размер на 

цената за декар.  

Достигната на конкурса цена остава константна за първите две години от 

сключване на договора. След втората година арендното плащане се променя съгласно т. 

3.2. на Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници на Наредба № 7 за 

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

могили, област Русе. 

3.2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска в първия работен ден след 

изтичането на съответната стопанска година, а за първата година от договора, при 

подписване на договора; 

3.2.3. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално за срок от 

25 години; 

3.2.4. След изтичане на горепосочения срок, срокът на арендата се удължава с до 5 

години, по искане на арендатора; 

3.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 

3.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 

брой на имот; 

3.3.2. Представяне на проект, включващ предложения относно: 

3.3.2.1. предмета на арендата; 

3.3.2.2. мерки за опазване на околната среда. 
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3.4. Представяне на план относно разкриване на работни места. 

4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 

участниците в публично оповестения конкурс: 

4.1. Предложена цена: 

- за предложение за цена от 23.00 лева за декар – 2 точки;  

- за предложение за цена от 26,00 лева за декар– 4 точки;  

- за предложение за цена от 30.00 лева за декар – 6 точки;  

За всяка следваща предложена цена, увеличена с 5.00 лева за декар се добавят по 2 

точки.  

4.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 

Точките по критерия се образуват, както следва: 

- за предложение за разкриване на 2 работни места – 1 точка; 

- за предложение за разкриване на 3 работни места – 2 точки; 

- за предложение за разкриване на 4 работни места – 3 точки; 

- за предложение за разкриване на 5 работни места – 4 точки; 

- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 2 точки. 

4.3. Други: 

4.3.1. наемателят няма или не е имал финансови задължения към Община Две 

могили през последните 3 (три) години – 3 точки. 

4.3.2. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

съответното населено място – 5 точки; 

4.3.3. участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 3 точки; 

4.3.4. участник, нерегистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 0 точки. 

4.4. Начин на класиране : 

На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  

5. Възлага на Кмета на община Две могили да организира и проведе всички 

процедури по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за 

това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да 

определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи 

за участие и да сключи договор за аренда. 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/20.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка във връзка с отдаване 

под наем на част от имот-публична общинска собственост. Става въпрос за част от имот 

от триетажна сграда със застроена площ 492 кв.м. с предназначение „Здравно заведение”. 

Към момента сградата разполага с незаети помещения, които могат да се предоставят под 

наем за осъществяване на специализирана доболнична медицинска помощ по договор с 

РЗОК град Русе. Постъпило е искане от Медицински център І Бяла ООД с което се 

изразява желание за наемане на кабинети. Становището на комисията е предложеният ни 

проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета 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. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост и чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 49, чл. 50, т. 1, т. 4.1 от 
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Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 

кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 

в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 120 

от 20.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 842 
 

1. Дава съгласието си да бъдат  включени в Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с 

Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили 

свободните помещения във функционално обособена част „бивш рентген” състоящ се от 

четири кабинета и коридор с полезна площ 110 кв.м. на първи етаж в Триетажна сграда с 

идентификатор 20184.1.1565.1-бивша Поликлиника находяща се в имот с идентификатор 

20184.1.1565 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили.предмет 

на Акт за публична общинска собственост № 21 от 17.12.1997 година на Кмета на Община 

Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем след провеждане на публичено оповестен конкурс за 

срок от 5 (пет) години имотът описан в т. 1. 

2.1. Начална месечна наемна цена при провеждане на конкурса 22.00 (двадесет и 

два) лева. 

3. Специфични условия  на конкурса:  

- До участие в конкурса се допускат само участници, които осъществяват 

специализирана доболни медицинска помощ по договор с РЗОК град Русе. Доказва се с 

представяне на договор с РЗОК за съответната година. 

- Отдавания имот да се използват по предназначението посочено в Решението на 

Общинаски съвет Две могили или за други здравни цели; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 

предназначението му; 

- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на 

имота за здравни цели, различни от предназначението по акт за ползване, са за сметка на 

наемателя.  

4. Критерии за оценяване: 

К1 – оферта относно експлоатацията на имота  

- До 2 специалиста – 10 точки 

- До 4 специалиста –20 точки 

- До 6 специалиста – 30 точки 

- ДО8 специалиста и повече– 40 точки 

 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 

- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 10 точки; 

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 20 точки; 

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 30 точки; 

 К3– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 30 точки. 

 Комплексна оценка: 

КО = К1+ К2 + К3  

КО=100 е максималният брой точки, който може да получи една оферта 
  5. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 

действия за изпълнението решението на Общинския съвет. 

  6. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
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Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 96/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 

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 второ дете на  

Хатидже Ахмедова Билялова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 

комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

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

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

за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 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. № 96 от 

13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 843  
 

1. Отпуска на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, област Русе, на улица „Видин” № 18 еднократна финансова помощ в размер 

на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова, 

родена на 10.02.2015 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 97/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – 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 второ дете на  

Петя Валентинова Куцарова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 

Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 

комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 

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

за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.2, 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. № 97 

от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 844  
 

1. Отпуска на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, област Русе, на улица „Чипровци” № 6 еднократна финансова помощ в 

размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Тонислав Николаев 

Куцаров, роден на 20.02.2015 г. 

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

Общинския съвет”. 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 98/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергина Данаилова Стоянова, живееща в 

село Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

По нея докладва:  

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

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

молбата на Гергина Данаилова Стоянова, в която тя твърди, че е безработна като от 10 

години се грижи за 46 годишната си дъщеря, която страда от заболяване на окото и тежка 

олигофрения – І група инвалидност. Напоследък здравословното състояние на дъщеря и се 

е влошило, което налага често да постъпва в болница. Нямат никакви странични доходи, 

моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 98 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 845 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Гергина Данаилова Стоянова, живееща в село 

Кацелово, на улица „Родопи” № 57 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 99/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град 

Две могили, на улица „Осогово” № 17. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

молбата на Милен Бейков Йорданов, в която той твърди, че е трайно безработен, от дълги 

години е болен от диабет. Поради заболяването си е необходимо да се храни 

здравословно, да си закупува лекарства, за което не разполага с никакви средства. Няма 

никакви странични доходи, от никъде не получава нищо. За да се пенсионира по болест са 

му необходими 12 месеца стаж, но никъде не го вземат на работа. Моли ни за помощ. 

Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 99 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 846  
 

1. Отказва да бъде отпусната на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две 

могили, на улица „Осогово” № 17 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 100/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, живееща в град 

Две могили, на улица „Мусала” № 12. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

молбата на Правда Асенова Жорова, в която тя твърди, че се грижи сама за детето си, 

което е на 3 години. Живее в една стая в необитаема къща, без ток, вода и отопление. 

Безработна е, няма никакви доходи и никаква помощ от никъде. Моли ни за помощ, за да 

си закупи дърва за огрев за зимния период. Становището на комисията е молбата да не 

бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 100 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 847 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Правда Асенова Жорова, живееща в град Две 

могили, на улица „Мусала” № 12 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 101/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в 

село Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

молбата на Стефка Стефанова Атанасова, която е ръководител на Самодейна група за 

изворен фолклор „Чилновски баби” в село Чилнов. В молбата си твърди, че групата е 

получила покана от Българо – албанското дружество да участва в концерт по случай 24 

май в град Тирана. Моли ни да им отпуснем еднократна финансова помощ, за да могат да 

участват в концерта. Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 101 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 848  
 

1. Отказва да бъде отпусната на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село 

Чилнов, на улица „Пирин” № 2 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 102/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, живееща в град 

Две могили, на улица „Радецки” № 22. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

молбата на Донка Асенова, в която тя твърди, че е безработна и и предстои да и бъде 

извършена операция по повод липом, за която не разполага с необходимите средства. 

Становището на комисията е молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
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природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 102 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 849 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Донка Асенова Демирева, живееща в град Две 

могили, на улица „Радецки” № 22 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 103/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в 

село Кацелово, на улица „Тончо Стискова” № 29. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

молбата на Даниела Димитрова, в която тя твърди, че двамата със съпруга си са 

безработни. Имат дете на 4 години – Ростислав Валентинов Николов, който страда от 

заболяване на сърцето, за което е необходимо да се проведе лечение в град София. Нямат 

никакви доходи и ни молят да им отпуснем еднократна помощ, за да могат да заведат 

детето си на преглед в София. Становището на комисията е молбата да бъде уважена, но 

средствата да и бъдат отпуснати след представяне на оправдателни документи. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-

жа Димитрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 

размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Докладна записка с вх. № 103 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 850 
  

1. Отпуска на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, на улица 

„Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

 2. Средствата да бъдат изплатени след представяне в Общинския съвет 

оправдателни документи.  

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

Общинския съвет”. 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, ще си позволя по тази точка да направя предложение Общинския съвет, да 

приеме следното решение: 
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1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов да подпише 

Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева за следното: 

2.1. Да подготви и насрочи за месец април 2015 година, провеждането на 

следващото редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, 

свързани с дейността ни. 

2.2. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  

2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 

2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 

съвет”. 

Вие, имате ли други предложения за изменение или допълнение на предложеното 

проекто-решение? 

Няма. 

Който е съгласен в предложения проект за решение, моля да гласува с вдигане на 

ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 
 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 851 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов да подпише 

Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Упълномощава Общинския съветник Соня Неделчева – Нечева за следното: 

2.1. Да подготви и насрочи за месец април 2015 година, провеждането на 

следващото редовно заседание на съвета, като за целта подписва всички документи, 

свързани с дейността ни. 

2.2. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  

2.3. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 

2.4. Като последна точка от дневния ни ред на следващото заседание да бъде 

записана точка: „Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския 

съвет”. 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, искам да ви уведомя, че поръчението, което ми дадохте да водя преговори 

с КИС 13 е изпълнено. Имаме подписан договор с телевизията да излъчват пряко нашите 

заседания до края на мандата при същите условия, така както беше до сега. 

На следващо място искам да ви зачета едно писмо, което е пристигнало по 

електронната поща на Общинския съвет от Ева Каралийска – Директор Корпоративно 

развитие, ИЗИПЕЙ АД. 
 

Айдън Карамехмедов чете писмото. 
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Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на петдесет и първото (редовно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 31.03.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

 

 

 

     ___________________(Айдън Сабриев Карамехмедов) 


