
ПРОТОКОЛ 
№5 

 

 Днес, 04 януари 2008 година се проведе редовното пето заседание на 

Общински съвет Две могили. Присъстваха 11 общински съветника, отсъстваха 6 

по уважителни причини – Айдън Карамехмедов, Велко Иванов, Енчо Петров, 

Мехмед Чолаков, Микерям Кадир и Огнян Георгиев, всички ангажирани със 

снегопочистване. 

 В работата на съвета взеха участие зам. кмета на общината г-н Симеонов, 

М. Андреева и Николай Христов – директори на дирекции в общинска 

администрация. 

 Б. Георгиев – заседанието е законно и съгласно приетия вече Правилник, 

се провежда в първия работен петък от месеца. 

 След гласуване, с 11 гласа “за” бе приет предварително предложения  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Докладни записки 

 1.2. Относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2008 година и определяне на такса 

битови отпадъци. 

      Докл.: Др. Дамянов – кмет на община Две 

могили 

 1.1. Относно: Промени в Наредба №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Две могили в Глава втора, раздел І “Данък сгради и такса битови 

отпадъци”. 

      Докл.: Др. Дамянов – кмет на община Две 

могили 

 1.3. Относно: Отпускане на средства на Фани Филипова Ефтимова от с. 

Кацелово, за издаване на книга. 

      Докл.: Др. Дамянов – кмет на община Две 

могили 

 1.4. Относно: Определяне представители на Община Две могили в 

Консорциум “Смяна на горивата”. 

      Докл.: Б. Георгиев – председател ОбС 

 1.5. Относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

“Регионална енергийна агенция – Русе” гр. Русе – юридическо лица с 

нестопанска цел, за извършване на общественополезна дейност. 

      Докл.: Б. Георгиев – председател ОбС 
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 1.6. Относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

Управителния съвет на футболен клуб “Две могили. 

      Докл.: Б. Георгиев – председател ОбС 

 1.7. Относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за 

изработване на проект за Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

      Докл.: Б. Георгиев – председател ОбС 

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

 

 Пред започване на редовната работа на съвета, думате бе дадена на г-н А. 

Феим – по негово искане. 

 А. Феим – почувствах се длъжен да изляза пред Вас с изявление относно 

зачестилите напоследък писания и изказвания по медиите, във връзка с 

принадлежността ми към структурите на Държавна сигурност. Месец преди 

изборите ми се наложи да искам такова удостоверение от Държавен архив, и ми 

бе отговорено, че нямам досие. Това е от 08.08.2007 година. Усъмних се доста 

тогава. Защо? Защото всеки, който е лежал в затворите и лагерите има такова 

досие. Освен това – всички от будните турци, също имаха досиета. А аз нямам! 

И сега изведнъж – в “Утро” агент съм! Хората, които са го писали, ги познавам 

– едните ме вкараха в затвора, а с другите ходехме по вили и по жени! И след 

толкова години – какво – агент съм! Бил съм кандидат и за народен 

представител, и тогава нямах досие. Но в крайна сметка не се срамувам, че имам 

досие. Ако си служил на държавата си – това е добре. А всеки, който е бил в 

затвор или лагер – има досие. Няма от какво да се срамувам, просто имах нужда 

да направя това изявление пред вас. 

 

 По първа точка от дневния ред: 

 Докладна записка относно: Приемане на план-сметка за разходите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, 

поддържане на териториите за обществено ползване за 2008 година и 

определяне на такса битови отпадъци. 

 Ал.Иванов – голямо разискване имаше в комисията. Предлагаме да 

приемем първия вариант за изчисляване на данъка, като само за граждани да се 

увеличи от 2%о на 2,5%о за таксата за събиране на битови отпадъци и 

транспортирането им до депата. Завишението е заради увеличаване цената на 

горивата. Понеже не е сигурно дали ще се приеме чл.18 относно освобождаване 

от данък сгради и такса смет на някои имоти, то се надяваме, че това 

увеличение ще покрие разликата. 

 Б. Симеонов – зам. кмет – тъй като кметът г-н Дамянов отсъства от 

заседанието, аз ще отговарям на въпроси – как си представяте процедурата по 

освобождаването от такса смет, кой ще проверява и как ще поверява истина ли е 

декларирана или не. Ние на полицаи ли ще се обръщаме? Единствено, където 
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няма организирано сметосъбиране, там ще се освобождават хората от 

промилите за поддържане на депата. 

 П. Петров – презумпцията е, че не се ползват имотите. Ето и г-н Христов 

има купен апартамент, който не използва, но си плаща данъците. В такива 

случаи се налага освобождаване. 

 Б. Симеонов – да го даде под наем. 

 П. Петров – няма да са много тия, които ще си подадат декларации за 

освобождаване. Призовавам за компромисен вариант. 

 Пл. Лашев – има ли други общини с такива случаи. Ако се приеме чл.18, 

какъв ще е контролът? 

 А. Феим – подкрепям Симеонов. Дори да не живее в къщата, все ще си 

почисти двора от тревата, нали така. Да не приемаме чл.18.  

 Св. Донев – имам втори имот в Пепелина. Как ще се осигури 

почистването там, като единствено аз влизам в улицата? Не може хората да 

плащат еднакво. 

 Ал. Иванов – но данъчната основа там е ниска. 

 Б. Симеонов – имам предложение да отпадне 2%о такса за събиране на 

битови отпадъци и транспортирането им до депата при неорганизирано 

сметосъбиране, но не съм го съгласувал с данъчните.  

 П. Петров – подкрепям Симеонов, трябва да се прави и сметка за 

разходите по извършване на тази дейност.  

 Св. Донев – да се определят точна районите с организирано 

сметосъбиране.  

 Н. Христов – спряхме се на І вариант, най-удобен откъм обслужване и 

обработка. Щом има заповед за изключване на улици от сметосъбиране, 

автоматично отпада чл.18. събираеми са парите. 

 Последва поименно гласуване за избор на вариант за сметосъбиране и с 11 

гласа “за” бе прието  

 

РЕШЕНИЕ 

№42 
 1. На основание чл.21,ал.1 от ЗМСМА ОбС приема І-ви вариант от 

предложение по докладна записка вх.№ 26/2008г за сметосъбиране, 

сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2008 година и определяне на такса 

битови отпадъци. 

 

 Б. Георгиев – по направените предложения за промени в проекта за 

решение предстои поименно гласуване и след проведеното такова, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№43 
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 1. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 

15 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на общината приема план-сметка на разходите за 

услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2008 г., както 

следва: 

 

 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

 

Общо 

разходи за 

чистота 

Разходи в т.ч.: 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Обезвреждане 

на отпадъци в 

депа 

Поддържане 

на места за 

обществено 

ползване 

Две могили 91254 61930 7200 22124 

Батишница 9879 3560 600 5719 

Баниска 13690 4580 600 8510 

Могилино 9078 2542 600 5936 

Помен  8863 2542 600 5721 

Бъзовец 10263 3560 600 6103 

Чилнов 9914 2542 600 6772 

Кацелово 12265 3560 600 8105 

Острица 8508 2542 600 5366 

Каран 

Върбовка 

 

8772 

 

2542 

 

600 

 

5630 

Широково 1260 510 600 150 

Пепелина 660 510  150 

Всичко: 184406 90920 13200 80286 

 

 2. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, 3, 4 от Закона за местните 

данъци и такси утвърждава размера на такса за битови отпадъци за 2008 г.,както 

следва: 

№ 

по 

р 

е 

д 

 

О Б Е К Т И 

Такса за 

събиране на 

битови 

отпадъци и 

транспорти-

рането им до 

депата 

Такса за 

поддържане и 

експлоатация на 

депата за битови 

отпадъци 

Такса за 

поддържане 

чистотата в 

териториите за 

обществено. 

ползване 

1. Предприятия по смисъла 

на §1, т. 1 от ДР на 

ЗМДТ 

4.2 ‰ върху 

отчетната 

стойност на 

1 ‰ върху 

отчетната 

стойност на 

3,8 ‰ върху 

отчетната 

стойност на 
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активите активите активите 

2. За имоти на граждани в 

град Две могили 

2,5 ‰ върху 

дан.оценка 

0,5 ‰ върху 

дан.оценка 

1,5 ‰ върху 

дан.оценка 

3. За имоти на граждани в 

селата Батишница, Бъзо-

вец, Баниска, Помен, 

Чилнов, Кацелово, Ка-

ран Върбовка, Острица, 

Широково и Могилино 

2,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

0,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

1,5 ‰върху 

данъчната 

оценка 

5. За имоти на граждани в 

село Пепелина 

- 0,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

1,5 ‰ върху 

дан.оценка 

 

 

 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 Закона за местното самоуправление и 

местната администрация приема план-сметка за източниците на средства за 

покриване на разходите за услуги по сметосъбирането, сметоизвозването и 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено 

ползване през 2008 г., както следва: 

 - такса битови отпадъци     170000 лв. 

 - от местни данъци и такси       14406 лв. 

ОБЩО:    184406 лв. 

 4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи, съгласно 

ЗМДТ, действия. 

 

 Докладна записка относно: Промени в Наредба №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Две могили в Глава втора, раздел І “Данък сгради и такса 

битови отпадъци”. 

 Б. Георгиев – след това решение, чл.19 автоматично отпада. 

 А. Феим – аз поддържам чл.18,ал.3 да се приеме. 

 Пл. Лашев – ако не приемем чл.18, остава старото положение. Пак ще има 

недоволни. Ако наистина не си ползват имотите? Трябва да преценим добре. 

Ако има комисия за преценка достоверността на декларациите , да не работи на 

лична основа. Предлагам да отпадне чл.18. 

 Б. Симеонов – много са имотите, които не се ползват. Ами да се продадат, 

щом не се ползват.  

 Б. Георгиев – за Две могили годишният размер е около 25-30 лв , 

поносима цена.  

 А. Феим – записано е в ал.2, че трябва отделен регистър за тези молби, 

усложняват се според мен нещата. Да отпадне.  
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 Ал. Иванов – много ще ни атакуват хората. Усложнява се, но трябва да го 

приемем. 

 Последва поименно гласуване по направеното предварително 

предложение от комисията за приемане на чл.18, но с 10 гласа “против” и 1 глас 

“за” ОбС не го прие, а направените по време на разискванията предложения за 

отпадане на чл.18 бяха отново гласувани и с 10 гласа “за” и 1”против” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№44 
 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС НЕ ПРИЕМА  докладна 

записка вх.№ 25 относно Промени в Наредба №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Две могили в Глава втора, раздел І “Данък сгради и такса битови 

отпадъци”. 

 

 Докладна записка вх.№22 относно Отпускане на средства на Фани 

Филипова Ефтимова от с. Кацелово, за издаване на книга. 

 Св. Донев – имаше заседание на комисията, поканена бе и г-жа Филипова. 

По уважителни причини на успя да присъства, но представи стихосбирката. 

Предлагаме да се дадат до 1000 лв, но срещу представени разходо-оправдателни 

документи и да се дадат по 2 книжки на училищата и читалищата в общината. 

 Б. Георгиев –  първия вариант на докладна записка с 11 гласа “против” не 

бе приет. С ново гласуване, и 9 гласа “за” и 2 “въздържали се”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№45 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Две могили разрешава да 

се отпуснат средства в размер до 1000 /хиляда/ лв на ФАНИ ФИЛИПОВА 

ЕФТИМОВА от с. Кацелово за покриване на част от разходите по издаване на 

книга-стихосбирка, след представяне на разходо-опрадвателни документи. 

 

 Докладна записка вх.№27 относно: Определяне на представител на 

Община Две могили в Управителния съвет на футболен клуб “Две могили” 

 След поименно гласуване, с 11 гласа “за”, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№46 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация определя на мястото на Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165384, 

ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ с ЕГН 5808225383 за представител на 

Община Две могили в Управителния съвет на футболен клуб “Две могили”. 

2. В останалата си част - по отношение на Стефка Райкова Пенчева с ЕГН 

4904045451 решението остава непроменено. 

 

 Докладна записка вх.№28 относно: Определяне на представители на 

Община Две могили  в консорциум “Смяна на горивата” 

 След поименно гласуване, с 11 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№47 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация избира представители на Община Две могили в органите на 

Консорциума “Смяна на горивата”, както следва: 

1. БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – Председател на Общинския съвет. 

2. БОЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ – Заместник-кмет на Община Две 

могили. 

 

 Докладна записка вх.№29 относно: Прекратяване дейността на 

Временната комисия за  изработване на проект за Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  

 След гласуване, с 11 гласа “за” ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№48 
На основание чл. 53, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация прекратява дейността на Временната комисия за изработване на 

проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

 

 Докладна записка вх.№30 относно: Определяне на представител на 

Община Две могили в “РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – РУСЕ” 

град Русе – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност. 

 След гласуване, с 11 гласа “за” ОбС прие 
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РЕШЕНИЕ 

№49 
 На основание чл.21,ал.1, т.15 във връзка с чл.27,ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.3,ал.2,т.7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

определя представител на Община Две могили на мястото на Енчо Петров 

Стоянов, БОЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ за представител на Община Две могили 

в юридическото лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна 

дейност “Регионална енергийна агенция – Русе” град Русе. 

 

 По втора точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 

 П. Петров – искам да напомня, че тази година се навършват 130 години от 

освобождението на България от османско владичество. На събрание на 

офицерите от запаса решихме и ви предлагаме да се избере временна комисия, 

която ще изготви план и сценарии за провеждане на тържествата. Тя ще бъде 

под патронажа на Кмета на общината. В комисията да влязат запасни офицери, 

общински съветници, интелектуалци, общественици. 

 Б. Георгиев – събитието е мащабно, хубаво е повече хора да участват в 

тази комисия и да работят за осъществяване на много мероприятия. 

 В. Стефанов – трябва да решим по някакъв начин въпроса с гроба на 

Филип Тотю и да спрем минаването от там на коли, които разбиват плочника и 

тротоара. 

 П. Петров – дали не може да се вкара в двора на църквата, за да опазим 

гроба и паметника? 

 А. Феим – ако се води улица, може да се затвори, защото там наистина 

минават коли. 

 След прекратяване на разискванията и проведено гласуване, с 11 гласа 

“за”, ОбС прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№50 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет избира 

Временна комисия в състав: 

 Председател Байчо Петров Георгиев – председател ОбС 

 Секретар  Петър Колев Петров – общински съветник 

 Членове:  1. Красимир Ганчев Кунев – общински съветник 

    2. Светлозар Милчев Донев – общински съветник 

    3. Велко Иванов Велков – общински съветник 

    4. Вели Халилов Велиев – кмет на с. Помен 
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    5. Милена Стефанова Цанева – директор СОУ Две 

могили 

    6. Койчо Пенчев Колев– уредник къща-музей “Филип 

Тотю” 

    7. Стефан Димитров Стефанов – председател УС на 

Читалище гр. Две могили 

    8. Иван Станчев Ганчев– член на запасно офицерство 

    9. Радко Иванов Бодуров - член на запасно офицерство 

    10. Илия Колев Илиев – ръководител на танцов състав 

“Ралички” Две могили 

    11. Стефка Райкова Пенчева– ст. експерт “Образование”  

 2. ОбС упълномощава комисията да разработи план за подготовка и 

провеждане на честване на 130-годишнината от освобождението на България от 

османско владичество. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

ИЯ/      

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

       ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:_________________ 

               / Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


