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ОБ ЩИН А  Д В Е  М ОГИЛ И•  ОБ Л АС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

Днес, 18 декември 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четвъртото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 4-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

(седемнадесет) общински съветника, присъстват 17 (седемнадесет).  
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник в Община Две могили, Галина Цветанова – представител на Областна 
администрация град Русе, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание ви е раздаден 

предварително. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Председател, аз искам да си оттегля две докладни записки от 

предложения дневен ред на настоящото редовно заседание, а именно: Докладна записка с вх. 
№ 493/30.11.2015 г., относно: Промяна на статута на част от имот от публична в частна 
общинска собственост, промяна на начина на трайно ползване и обособяване на 
самостоятелен поземлен имот с идентификатор 20184.43.504 по КККР на град Две могили и 
Докладна записка с вх. № 524/09.12.2015 г., относно: Предоставяне на помещения за нуждите 
на Общинска служба „Земеделие” – офис град Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
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. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 463/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Помен, община 
Две могили. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
живитновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 489/30.11.2015 г., относно: График 
за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили за 2016 г. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 490/30.11.2015 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 491/30.11.2015 г., относно: 
Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 492/30.11.2015 г., относно: 
Определяне на общински съветници за членове на комисията по избор на управител на 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/03.12.2015 г., относно: 
Определяне на представители от Община Две могили в Управителния съвет на Футболен 
клуб Две могили”. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 504/04.12.2015 г., относно: 
Определяне размера на платения годишен отпуск и на допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет.. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 506/04.12.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/04.12.2015 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 518/07.12.2015 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за общественно ползване за 2016 г. 

Докладва: Николй Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 519/07.12.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Две могили, област Русе. 
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Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валя Албенова Асенова, живееща в град Две 
могили, на улица „Върбан Войвода” № 3. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в 
град Две могили, на улица „Върбан Войвода” № 1. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 527/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Асенова Яшкова, живееща в град Две 
могили, на улица „Върбан Войвода” № 1. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 528/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Петкова Григорова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 9. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 529/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 530/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 531/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две 
могили. 

Докладва: Христина Ехтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

         Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 532/09.12.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Микерям Кадир Адям, живееща в село 
Батишница. 

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

         Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 541/10.12.2015 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд град Русе. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
21. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 463/24.11.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Помен, община 
Две могили. 
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По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, живитновъдство и 

гори”: 
Комисията по „Земеделие, живитновъдство и гори” разгледа на свое заседание 

докладната записка, която касае продажбата на имот, собственост на Общината. Имотът 
представлява „Рибарник” с площ 4.811 дка, представляващ имот № 000150 по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на с. Помен, община Две 
могили. С договор за отдаване под наем имотът е отдаден под наем на Юсеин Сюлейманов 
Мустафов от с. Помен за срок от 5 (пет) години, като финансовите взаимоотношения са 
уредени напълно. Тъй като договорът изтича, в интерес на общината и във връзка с проявен 
интерес за следващо наемане, се налага да вземем решение за отдаване под наем. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като 
началната цена при провеждането на търга да бъде 200 лева и думите в т. 2.1. „… предвид 
действителната водна площ…” да отпаднат. Представено ни е и становище на Кмета на 
Кметство село Помен, така че нека имотът бъде отдаден под наем. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз предлагам да се запише нова т. 3.3. със следния текст: „15 % от реализираните 

средства след отдаването под наем на имота да се преведат на Кметство село Помен за 
изпълнение на дейности от местно значение”. 

2. Ивайло Иванов – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината, при сключване на договора в 

него да бъде записано, че ще се осигури постоянен достъп до водоизточника. 
3. Божидар Борисов – Кмет на Община: 
Напълно съм съгласен с предложенията направени и от комисията и от г-жа Ефтимова 

и г-н Иванов. 
След приключване на разискванията по първа 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, от Закона 
за общинската собственост, чл. 20, ал. 1, 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, т. 5, от Приложение № 3 „Тарифа за определяне на 
началния размер на дължимия наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата Наредба, 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. 
№ 463 от 24.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 46   

1. Общински съвет гр. Две могили дава съгласието си да бъде включен 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 
– гр. Две могили - имот № 000150 с площ от 4.811 дка (четири декара, осемстотин и 
единадесет кв.м.) с начин на трайно ползване „Рибарник” по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на село Помен, община Две могили, ЕКАТТЕ 
57488, местността „Синан дере”, при граници и съседи: север - имот № 000001-път ІVкл. на 
Общината, изток - имот № 000151- дере на общината, юг имот № 000151-дере на общината, 
предмет на  Акт за частна общинска собственост № 3718 от 22.07.2014 г. на Кмета на 
Община Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимият имот описан в т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

2.1. Начална цена при провеждане на търга да бъде 200 (двеста) 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. Изпълнение на решението по т. 2. 
3.2. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие 

от същия в Общински съвет. 
3.3. 15 % от реализираните средства след отдаването под наем на имота да се преведат 

на Кметство село Помен за изпълнение на дейности от местно значение 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 489/30.11.2015 г., относно: График за 

провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили за 2016 г. 
По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният график за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 година, който се внася 
съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Графикът е 
съобразен с обявените през 2016 година почивни дни. Председателят на Общинския съвет е 
предвидил в него и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 
Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

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

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 и 84, ал. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 489 от 
30.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 47   

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2016 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 22.01.2016 г. 12.01.2016 г. 29.01.2016 г. 19.01.2016 г. 
2. 19.02.2016 г. 09.02.2016 г. 26.02.2016 г. 16.02.2016 г. 
3. 25.03.2016 г. 15.03.2016 г. - - 
4. 15.04.2016 г. 05.04.2016 г. 22.04.2016 г. 12.04.2016 г. 
5. 27.05.2016 г. 17.05.2016 г. - -  
6. 17.06.2016 г. 07.06.2016 г. 24.06.2016 г. 14.06.2016 г. 
7. 15.07.2016 г. 05.07.2016 г. 22.07.2016 г. 12.07.2016 г. 
8. 19.08.2016 г. 19.08.2016 г. 26.08.2016 г. 16.08.2016 г. 
9. 16.09.2016 г. 06.09.2016 г. 23.09.2016 г. 13.09.2016 г. 

10. 21.10.2016 г. 11.10.2016 г. 28.10.2016 г. 18.10.2016 г. 
11. 18.11.2016 г. 08.11.2016 г. 25.11.2016 г. 15.11.2016 г. 
12. 16.12.2016 г. 06.12.2016 г. 23.12.2016 г. 13.12.2016 г. 
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2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се прави 
от Председателския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични 
условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със 
срок за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 490/30.11.2015 г., относно: Приемане 

на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации 
на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 г. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният ни График за изготвяне и 
представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания на 
Общински съвет – Две могили през 2016 г. Той се внася във връзка с предложения График за 
провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 година. 
Становището на комисията е графикът да бъде приет като предлага за м. януари да бъде 
предвиден Отчет за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Две могили. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Аз предлагам предвидената т. 8 за м. януари информация за дейността на финансовия 

контрольор през 2015 година да бъде преместена за разглеждане за м. април. 
2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Когато разглеждахме графика в комисията възникнаха следните предложения: 
Първо – предвидените за м. януари под т. 2 и т. 7 да не са информации, а да бъдат 

записани отчети. 
Второ – за м. април т. 5 и т. 6 – Програмата за развитието на туризма и Годишен 

доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Общината да бъдат заложени за 
разглеждане за м. март. 

Трето – за м. май, т. 5 вместо Детска градина да се запише Детска ясла. 
Четвърто – за м. септември т. 5 да отпадне. 
3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Тъй като аз съм вносител на докладната записка съм напълно съгласен с направените 

предложения. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 490 от 
30.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 48   

1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 година, 
както следва: 
№ Дата на 

заседанието 
Представяне на отчети и информации на 

редовните заседания на Общински съвет – Две 
Отговаря 
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могили през 2016 година 
1. 22.01.2016 г. 

29.01.2016 г. 
1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните в Община Две могили през 2015 г. 

Кмет община 

  2. Отчет относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на 
физическите и юридическите лица през 2015 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет за второто шестмесечие на 2015 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за развитието на спорта в Община Две 
могили през 2015 г. и перспективите за развитие на 
футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

Кмет община 

  5. Приемане на спортен календар на Община Две 
могили за 2016 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 
г. 

Кмет община 

  7. Отчет за дейността на Домашния социален 
патронаж през 2015 година 

Управител  
ОП 

    
2. 19.02.2016 г. 

26.02.2016 г. 
1. Приемане на бюджета на Община Две могили за 
2016 година. 

Кмет община 

  2. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за 
период 2017– 2019 година. 

Кмет община 

  3. Отчет за изпълнение на плана за действие на 
Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2015 г.  

Кмет община 

  4. Информация за спазването на транспортната схема 
в Община Две могили през 2015 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на Общинският план за 
младежта за 2015 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на Общински план за младежта за 2016 г. Кмет община 
  7. Приемане на Програма за управление на община 

Две могили за мандат 2015 – 2019 г. 
Кмет община 

  8. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския съвет 
през 2015 година 

Председетел 
Общ. съвет 

  9. Приемане на бизнес програма за дейността на ТД 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили за 
мандата на управление и отделно за 2016 г. 

Управител 
ТД 

    
3. 25.03.2016 г. 

 
1. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на територията на 
Община Две могили през 2015 година. 

Началник 
РПУ 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си.  

Кмет  
кметство 

  3. Доклади на Читалищата в Община Две могили за 
осъществените читалищни дейности и 
изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за 

Председател 
Читалищно 

настоятелство 
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развитие на читалищната дейност през 2015 г.  
  4. Отчет за изпълнение на Актуализираната програма 

за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Две могили за 2015 година. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 
околната среда през 2015 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за изпълнението на Програмата за 
развитието на туризма на територията на Община Две 
могили за 2015 г. И перспективи за 2016 г.  

Кмет община 

  7. Годишен Доклад за изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община Две могили за 2015 г. 

Кмет община 

    
4. 15.04.2016 г. 

22.04.2016 г. 
1. Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
закрила на детето за 2015 г. и Приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2016 г. 

Председател 
комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за 
развитие на социални услуги за деца и възрастни в 
Община Две могили през 2015 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет 
кметство 

  4. Информация за дейността на ТД „Черни Лом 2008” 
ЕООД – град Две могили през 2015 г. и на Годишния 
финансов отчет за същата година. 

Управител 
ТД 

  5. Информация за дейността на специализираното 
звено КООРС в Община Две могили през 2015 г. и 
насоки за работа през 2016 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2015 г. 

Кмет община 

    
5. 27.05.2016 г. 

 
1. Отчет за състоянието на гробищните паркове на 
територията на Община Две могили, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 за управлението и 
Кмет на Община 11 поддържането на гробишните 
паркове, погребването и пренасянето на покойницина 
територията на Община Две могили, област Русе. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет 
кметство 

  3. Информация за дейността на „Център за 
обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 
ЦОП 

  4. Информация за изпълнението на бюджета на 
Общината, сметките за средства от Европийския съюз 
и останалите показатели за първото полугодие на 
2015 година. 

Кмет община 

  5. Информация за резултатите от дейността в ДЯ 
„Радост”, град Две могили за периода от месец 
септември 2015 г. до месец май 2016 година. 

Управител 
ДЯ 

    
6. 17.06.2016 г. 

24.06.2016 г. 
1. Отчет за дейността на обществения посредник, 
действащ на територията на Община Две могили за 
първото полугодие на 2014 г. 

Обществен 
посредник 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село Кмет 
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Кацелово през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 
учебната 2014-2015 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор 
ЦДГ 

  4. Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 
„Първи юни”, село Баниска през учебната 2014-2015 
г. и проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 
ЦДГ 

  5. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 
полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2015 – 
2016 г.. 

Кмет община 

  6. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за периода от 06.11.2015 г. – 
30.04.2016 г.  

Председетел 
Общ. съвет 

    
7. 15.07.2016 г. 

22.07.2016 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет за първото шестмесечие на 2016 г. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение на 
задълженията си. 

Кмет 
кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в СОУ 
„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 
учебната 2015-2016 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

Директор 
СОУ 

  4. Информация за резултатите от дейността в ОУ 
„Христо Ботев”, село Баниска през учебната 2015- 
2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ОУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в ПГСС 
„К. А. Тимирязев”, град Две могили през учебната 
2015-2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ПГСС 

  6. Отчет за резултатите от дейността в ОДК „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2015-2016 
г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ОДК 

  7. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския съвет 
през първото полугодие на 2016 година 

Председетел 
Общ. съвет 

    
8. 19.08.2016 г. 

26.08.2016 г. 
1. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския съвет 
през първото полугодие на 2016 година 

Председетел 
Общ. съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Помен през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на 
кметство 

  3. Осигуряване на дърва за огрев на общински и 
обществени учреждения за отоплителен сезин 2015 – 
2016 г. и определяне на продажна цена на дърва за 
огрев за населението на Община Две могили. 

Кмет община 

  4. Информация за състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

Кмет община 

  5. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 
полезна дейност „Обединен спортен клуб по тенис на 
маса, плуване, бадмингтон, петанка – Две могили”. 

Кмет община 
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  6. Информация за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2016 г. 

Управител 
ОП 

  7. Отчет за дейността на ТД „Черни Лом 2008” 
ЕООД, град Две могили през първото полугодие на 
2016 г.  

Управител 
ТД 

    
9. 16.09.2016 г. 

30.09.2016 г. 
1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет 
кметство 

  2. Информация за дейността на „Защитено жилище” в 
село Могилино. 

Управител 

  3. Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на община Две могили, 
област Русе  

Кмет община 

  4. Информация за състоянието, обезпечеността от 
индивидуални средства за защита и готовността на 
Постоянната комисия за защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрафи в община Две могили. 

Кмет община 

    
10. 21.10.2016 г. 

28.10.2016 г. 
1. Приемане на Информация за дейността на „Център 
да настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

Управител 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица през последната година и проблемите, които 
той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет 
кметство 

  3. Информация за готовността за почистване на 
общинската пътна мрежа на Община Две могили за 
зимния период. 

Кмет община 

  4. Приемане на Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност на Община Две могили за 2016 
г. 

Кмет община 

  5. Информация за проведените обществени поръчки 
по ЗОП за периода от месец ноември 2015 – месец 
октомври 2016 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на Сдружение с 
нестопанска цел „Наследство” – град Две могили 

Председател 
сдружение 

    
11. 18.11.2016 г. 

25.11.2016 г. 
1. Информация за работата на Отдел „Местни данъци 
и такси” в общинска администрация град Две могили. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник село 
Широково през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  3. Информация за образуваните от и срещу община 
Две могили граждански, административни и 
изпълнителни дела и резултатите от тях 

Кмет община 

  5. Информация за извършени обществени поръчки по 
ЗОП за периода от месец ноември 2015 до месец 
октомври 2016 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на Пенсионерски клуб 
„Мъдрост” – град Две могили през последната година 

Председател 
клуб 

    
12. 16.12.2016 г. 1. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите Председетел 
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23.12.2016 г. комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за периода от 01.05.2016 г. – 
30.10.2016 г.  

Общ. съвет 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник село 
Пепелина през последната година и проблемите, 
които той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  3. Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2016 г. в Проекти по 
различните оперативни програми. 

Кмет община 

  4. Информация за сключените граждански договори в 
община Две могили, основания и постигнати 
резултати 

Кмет община 

  5. Информация за състоянието и постигнатите 
резултати от участието на самодейните състави от 
общината в различни фестивали и събори. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на Клуба на инвалида 
„Смелост” – град Две могили през последната година 

Председател 
клуб 

    
2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за разглеждане 

от Общинския съвет и други отчети и информации. 
3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 

администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 491/30.11.2015 г., относно: Приемане 

на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложената Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието 
на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на 
Община Две могили, Област Русе. Измененията касаят два члена, а именно: чл. 46, в който се 
изменя предвидения срок на договор за управление в едноличните търговски дружества с 
общинско имущество от „3 (три)” години на „4 (четири)” години и чл. 52, ал. 2, в която се 
изменя определеното възнаграждение на управителите на търговските дружества от „3 (три)” 
минимални работни заплати за страната на „2 (две)” минимални работни заплати за страната. 

Становището на комисията е предложението да бъде прието във вида, в който ни е 
представено. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 

 Аз не съм съгласен с предложението в чл. 52, ал. 2 – нека възнаграждението на 
управителите на търговските дружества си остане 3 минимални работни заплати, а не две. За 
да има стимул един човек да работи не бива да се намалява възнаграждението толкова много. 
Нека поне се намали на 2.5 минимални работни заплати. 
 2. Николай Христов – Общински съветник: 



 

 12

 Според мен предложението да са две минимални работни заплати е правилно. Не 
знаем какви ще са възможностите на новия управител. Нека да покаже добри възможности и 
след това да му се увеличи възнаграждението. 
 3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
 Когато приемахме тази наредба през 2008 година, тогава МРЗ беше в размер на 240 
или 280 лева. Тогава беше нормално възнаграждението на управителя да бъде в размер на 
три МРЗ. Сега МРЗ е 380 лева с тенденция от 01.01.2016 г. да се вдигне на 420 лева и е редно 
сега възнаграждението да е в размер на две МРЗ. 
 4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Напълно подкрепям предложението на г-н Георгиев и на г-н Христов. Нека 
възнаграждението си остане в размер на две МРЗ, тъй като в началото този човек трябва да 
се докаже. След като се докаже нищо не пречи да се промени и възнаграждението му.  

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 

правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е в докладната записка, а 
именно: чл. 52, ал. 2 се изменя определеното възнаграждение на управителите на 
търговските дружества от „3 (три)” минимални работни заплати за страната на „2 (две)” 
минимални работни заплати за страната, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове и Докладна записка с вх. № 491 от 30.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 49 

 

1. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда 
за упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе, която 
влиза в сила от 01.01.2016 г. 
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Приложение: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества 
с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 492/30.11.2015 г., относно: 

Определяне на общински съветници за членове на комисията по избор на управител на 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
определяне на общински съветници за членове на комисията по избор на управител на 
„Черни Лом 2008” ЕООД. Решението за провеждане на конкурса е взето на заседание на 
Общински съвет на 24.11.2015 г., а сега разглеждаме поименния състав на комисията за 
провеждането му. С цел спазване на законовата процедура предлагам да допълним проекта 
за решение със следните текстове: 

т. 3. Удължава срока за подаване на документи за участие в конкурса до 17,00 ч. на 
18.01.2016 г. След одобряване на документацията за провждане на конкурса от комисията, 
удължаването на срока да се оповести по реда на чл. 41, ал. 2 от Наредба № 16 за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества 
с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 

т. 4. Утвърждава ред и условия за провеждане на конкурса, съгласно Приложение № 1 
«Правила за провеждане на конкурса за управител на общинско търговско дружество «Черни 
Лом 2008» ЕООД гр. Две могили» към настоящото решение. 

т. 5. Удължава срока на действие на договора за управление на общинско търговско 
дружество «Черни Лом 2008» ЕООД с Александър Иванов до датата на вписване в 
Търговския регистър на новоизбрания управител. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
В последното изречение на т. 5 няма ли ограничение за г-н Александър Иванов да 

участва в конкурса? Съгласен съм с другите предложения, но удължаването срока на 
договора до вписване в Търговския регистър на новоизбрания управител не е ли 
ограничение? 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Напълно съм съгласен с предложениета на комисията, които изложи г-жа Додева. 

Удължаването срока на договора за управление на общинско търговско дружество «Черни 
Лом 2008» ЕООД с Александър Иванов до датата на вписване в Търговския регистър на 
новоизбрания управител по никакъв начин не налага ограничения той да участва в новия 
конкурс. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, Общинският 
съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, ал. 4 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредба № 16 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в 
граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Община 
Две могили, Област Русе и Докладна записка с вх. № 492 от 30.11.2015 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 50   

1. Определя от Общинският съвет за членове на Комисията от пет човека по избора на 
управител на „Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили, както следва: 

1.1. Румен Манолов Марков. 
 1.2. Георги Валентинов Георгиев. 

1.3. Ивайло Пенев Иванов.   
 1.4. Димитър Петров Димитров – резервен член. 

2. Членовете на комисията да бъдат назначени със заповед на кмета на общината, като 
резевния член вземе участие в заседанията на комисията със съвещателен глас, а в случай на 
възпрепятстване на някой от общинските съветници – с право на решаващ глас. 

3. Удължава срока за подаване на документи за участие в конкурса до 17,00 ч. на 
18.01.2016 г. След одобряване на документацията за провждане на конкурса от комисията, 
удължаването на срока да се оповести по реда на чл. 41, ал. 2 от Наредба № 16 за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества 
с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 

4. Утвърждава ред и условия за провеждане на конкурса, съгласно Приложение № 1 
«Правила за провеждане на конкурса за управител на общинско търговско дружество «Черни 
Лом 2008» ЕООД гр. Две могили» към настоящото решение. 

5. Удължава срока на действие на договора за управление на общинско търговско 
дружество «Черни Лом 2008» ЕООД с Александър Иванов до датата на вписване в 
Търговския регистър на новоизбрания управител. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/03.12.2015 г., относно: 

Определяне на представители от Община Две могили в Управителния съвет на Футболен 
клуб Две могили”. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
Община Две могили участва във Футболен клуб „Две могили” – юридическо лице с 

нестопанска цел за обществено полезна дейност, регистриран по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. Футболен клуб „Две могили” има за цел да насочва и координира 
дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на футбола и да 
създава условия за развитието му. На 27.01.2016 г. предстои да се проведе Общо събрание на 
Футболен клуб „Две могили”, на което ще се избере нов Управителен съвет. Общински съвет 
трябва да вземе решение, с което да определи двама представители от Община Две могили в 
Управителния съвет на футболния клуб. Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма” разгледа на свое заседание 
предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.15 

във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организация и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 503/03.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 51   

1. Определя за представители на Община Две могили в Управителния съвет на 
Футболен клуб „Две могили”: 
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1.1. Бисер Йорданов Йончев – Заместник – кмет на Община Две могили. 
2.1. Борислава Иванова Грозева – главен специалист „Образовани и спорт”, секретар 

„МКБППМН”. 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Марков с вх. № 504/04.12.2015 г., относно: Определяне 

размера на платения годишен отпуск и на допълнителното възнаграждение за придобит стаж 
и опит на Председателя на Общинския съвет.. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Постъпило е предложение за определяне размера на платения годишен отпуск и на 

допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския 
съвет. Вносителят на докладната записка е приложил към нея справка за придобит стаж през 
годините, поради което становището на комисията е предложението да бъде прието, като се 
вземе под внимание общо годините като трудов стаж, а не трудовия стаж като Председател 
на Общинския съвет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам само да уточня, че докладната касае Председателя на Общинския съвет и в 

частност Байчо Георгиев, който и в момента е председател. Това означава, че това решение 
ще се отнася и за евентуално бъдещите Председатели на Общинския съвет.  

2. Николай Христов – Общински съветник: 
Изписана така докладната записка на мен лично ми бе представена непосредствено 

преди заседанието на Общинския съвет. От нея да разбирам, че се отнася изцяло и 
единствено за Байчо Георгиев като Председател на Общинския съвет. В нашия правилник е 
записано, че Председателят на Общинския съвет е едва ли не за срок от една година. Това 
означава, че решението или го вземаме принципно или го вземаме конкретно за 
Председателя, който действа в рамките на тази една година. Ако вземем сега решението 
принципно, то следващия Председател, който изберем не може да се ползва с тези 
привилегии и стажа, който признаваме сега на г-н Георгиев. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
В тази докладна ние определяме платения годишен отпуск на Председателя на 

Общинския съвет и допълнителното възнаграждение на Председателя, а как ще се казва той 
няма никакво значение. В това решение е конкретизирано съгласно нашия правилник какво 
има право лицето Байчо Георгиев. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Уважаеми г-н Христов, преди два месеца приехме нашия правилник и в него много 

ясно е записано, че Председателя на Общинския съвет, който в момента изпълнява 
длъжността за срок от една година. 

5. Николай Христов – Общински съветник: 
Аз точно това казах, г-н Карамехмедов ако сте ме слушали добре. Тази докладна 

записка в момента, която ще приемем в този вид визираме лицето Байчо Георгиев. Ако след 
една година изберем друг Председател ще трябва да приемем и ново решение. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 
27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 121, ал. 
4, т. 2 във връзка с 3, ал. 1, 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. № 504 от 04.12.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас 
„Негласувал” – Байчо Георгиев, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 52   

1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от който – Байчо Петров 

Георгиев – 15 работни дни. 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, от който – 

Байчо Петров Георгиев – 6 работни дни. 
1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще 

получава. 
2. На Байчо Петров Георгиев се признава към 06 ноември 2015 г. стаж и опит, сходен 

с дейността му на Председател на Общинския съвет в размер на 29 години, 10 месеца и 14 
дни. 

3. Решението влиза в сила от 06 ноември 2015 г. 
4. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 506/04.12.2015 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе. Искам първо да успокоя гражданите на 
Общината, че ние няма да вдигаме нито данъците, нито таксите. Правим тези корекции, 
просто защото се налага да са съобразно закона. При осъществяване на надзор за законност, 
защита на обществения интерес и правата на гражданите, Районна прокуратура е извършила 
проверки относно законосъобразността на издадените от нас подзаконови нормативни актове 
– Наредби за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и отделни разпоредби. В 
тази връзка е установено, че в раздел X от 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, „Такса за притежаване на куче”, от чл. 52  
до чл. 54 са включени разпоредби относно регистрацията, заплащането на такса, 
освобождаването от такса и използване на приходите. Посочените разпоредби, с изключение 
на размера на таксата и нейното администриране, противоречат на материалния закон до 
степен нищожност, т. е повтаря разпоредбата на Закона за ветеринарно – медицинската 
дейност. Предложението на и. д. Районен прокурор е да се предприемат незабавни действия 
по отстраняването на противоречието в чл. 52, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 от Наредбата на Общински 
съвет – Две могили. Предложенията в Раздел II за изменения и допълнения в 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 се налагат 
от промените в Закона за местните данъци и такси и във връзка с увеличаващия се брой на 
подадени декларации за освобождаване от такса за битови отпадъци  на основание чл. 71, т. 1 
от Закона за местните данъци и такси. С цел засилване на контрола върху некоректно 
подадените декларации и налагане на санкции и заплащането на такси за издаване на 
удостоверения, когато това е предвидено в закон се предлагат съответните изменения в 
Наредбата.  

След започване на учебната 2015/2016 година, родителите на деца, посещаващи 
детските заведенията на територията на Община Две могили изявяват желание за 
провеждане на извънкласни форми на обучение и спорт.  
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Към настоящият момент в Наредбата на Общински съвет – Две могили този въпрос не 
е нормативно уреден, което налага създаването на нов чл. 30 а, в който е описан редът за 
провеждане на извънкласни форми на обучение.  

На основание чл. 33 от Наредба № 15 за управлението на отпадъци на територията на 
Община Две могили, област Русе , строителните отпадъци се депонират на определението от 
общината места. В определената такса битови отпадъци е влючено сметосъбиране, 
сметоизвозване и почистване на общински територии. Не е включено депониране на земни 
маси, строителни и производствени отпадъци. Това налага приемането на общинска такса  и 
създаването на нов чл. 62 а, с който се урежда начина на деклариране и заплащане на такса за 
депониране на излишни земни маси, строителни и производствени отпадъци на общинското 
депо. 

С Решение № 41 по Протокол № 4 от 23.12.2011 година, Общински съвет е определил 
цените на ковчезите, които се предлагат от Община Две могили на нейната територия.  

От 2011 година насам инфлацията в страната нараства, минималната работна заплата 
е увеличена неколкократно, което налага и актуализиране на цените на ковчезите, 
предлагани от Община Две могили.  

Предложението на комисията е вариантите на ковчезите от два да станат три, а 
именно: 

Вариант 1 – 36 лева. 
Вариант 2 – 55 лева. 
Вариант 3 – 85 лева. 
Освен това, комисията предлага в § 4, чл. 30а там където е записано, че „… 

ползвателят заплаща такса…” да се запише вчесто такса „… цена на услугата…”. Това се 
отнася също и за § 9, чл. 62а, ал. 1 – вместо „такса” да се запише „цена на услугата”. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Аз имам няколко въпроса към Кмета на Общината: 
Има ли готовност Общината на 04.01.2016 г. на първия работен ден да започне да 

събира МДТ? 
Следващият ми въпрос е свързан с предложението в чл. 62 от наредбата за излишните 

земни маси, които ще трябват за обратен насип, а не могат да бъдат съхранявани на 
сметището, Общината поема ли ангажимента, съответно срещу заплащане за тяхното 
съхраняване? 

Предложението в чл. 30а – редно ли е сумите от събраните цени на услуги да 
постъпват в общинската хазна, а не в бюджета на второстепенните разпоредители? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Благодаря за въпросите г-н Христов. 
За първия работен ден на 2016 година, Вие знаете, били сте кмет 4 години – не мога да 

гарантирам, че ще започнем работа. Общината има известни затруднения, но аз ще направя 
всичко възможно това да се случи. 

По отношение на втория Ви въпрос – преди два дни бях на среща в Бяла във връзка с 
Регионалното депо. Стана въпрос за строителните отпадъци, където стана ясно, че 
вариантите са два – единият е чрез лицензирана фирма, която си поставя контейнери на 
определените за това място, след което фирмата си ги извозва до определените депа за 
строителни отпадъци. Вторият вариант е сумата, която даваме като отчисления към РИОСВ 
– тази сума може да бъде използвана за изграждане на собствена строителна площадка. 

Все още не съм взел решение по кой от двата варианта да подходя, но така или иначе 
аз ще го предложа на гласуване и от комисиите и от Общинския съвет като цяло. 

От една страна трябва да се намери кое ще е подходящото място за изграждане на 
една такава площадка – изискванията са доста завишени, но от друга страна тя ще бъде 
единстване на територията на Община Две могили. Ако ние имаме такава площадка ще 
събираме такси от други общини, които ще идват тук да си изхвърлят строителните 
отпадъци. Тези отпадъци от своя страна след определената преработка могат да се продават 
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на строителни фирми. Всички вие знаете, че се подготвя проекти за изграждане на 
магистрала от град Русе до град Велико Търново и така или иначе такива строителни 
материали ще са необходими, а ние винаги търсим начини в Общината да идват приходи. 

По третия въпрос – Вие наистина сте прав, аз също мисля, че тези средства би 
следвало да постъпват по сметката на Общината, а от там нататък да се разпределят към 
второстепенните разпоредители. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 
Г-н Борисов, въпросът ми беше конкретно за излишните земни маси, а не за 

строителните отпадъци. Излишните земни маси, които ще бъдат използвани и ще бъдат 
върнати обратно като насип. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Г-н Христов, Вие говорите за излишните земни маси – за пръстта. Не, нямаме такова 

депо, но ще трябва да помислим и за изграждане на такова. 
5. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз имам предложение в § 3, т. 2, ал. 6 – В случаите, когато се установи, че за имот, 

който е освободен по реда на ал. 1, т. 1 от заплащане на таксата за услугата „сметосъбиране и 
сметоизвозване“ има отчетена ел. енергия 100 или повече квт/ч. за съответната година и/или 
вода 5 (пет) или повече куб. м за съответната година, задължените лица заплащат таксата за 
услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” в пълен размер със съответните лихви, като 
същите губят правото на 5% отстъпка и носят административнонаказателна отговорност, 
съгласно чл. 123, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.” Тук моето предложение е 
вместо 100 или повече ел. енергия да станат 200 и повече ел. енергия и вместо 5 или повече 
куб. м. вода да станат 10 куб. м. вода. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз искам да взема отношение по този въпрос не като кмета, а като гражданин на тази 

държава – независимо дали се ползва имотът, всеки е длъжен да си плаща данъците за него. 
Запустял или не, този имот трябва да се поддържа. Има много имоти, които реално 
застрашават живота на хората. Тези същите хора, които не си поддържат имотите идват и си 
пускат молби за освобождаване от данъци. Да, обаче съседите на тези хора, казват че 
имотите им застрашават техния живот и Общината трябва да предприеме някакви мерки, а 
това са разходи. Става така, че един път Общината опрощава данъците на тези собственици, 
но в следващия момент трябва да търси от къде да вземе средства, за да оправи приперно 
една съборена ограда на този имот. 

Ето например – на територията на Общината има различни клубове – на 
Интелектуалеца; на Пенсионера; на Инвалида и т.н. Всички тези клубове чакат на 
издръжката на Общината – да се осигурят помещения, отопления, а единият клуб имат дори 
и чистачка; искат непрекъснато автобуси от Общината да ходят по участия. Нека не 
забравяме, че Общината не е социално дружество. 

Същия е въпроса и с кучетата – само за м. ноември ние сме платили 600 лева за 
бездомните кучета. Има сключени договори с фирми, които вземат кучетата извършват им 
необходимите менапулации и ги връщат отново тук, но за едно такова куче от Общината се 
плащат 48 лева. Когато поискаме един собственик на куче да се плати 6 лева, той отказва да 
го направи. А когато постъпят жалбите от охапвания от кучета, какво правим? 

7. Румен Марков – Общински съветник: 
Моето лично мнение е, че щом има ток и вода в дадения имот не би следвало да го 

освобождаваме от заплащането на данъци. Нека сега да оставим наредбата в този вид, но от 
следващата година щом има ток и вода – да се плаща. 

8. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
Въпросът с кучетата е доста по-сложен. Има закон, който ни задължава да ги връщаме 

на същите места, тъй като нямаме приют, но един приют ще ни струва много по-скъпо. Това 
е най-евтиния вариант. Другото, което е че тази такса е много малка, защото с нея трябва да 
се покрият разходите за другите кучета. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 
параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси” в параграф 
4, а именно: вместо думата „… такса …” да се запише „… цена на услугата… „, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси” в параграф 5 
вариантите на ковчезите да бъдат три с цени, съответно 36 лева, 55 лева и 85 лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
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Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 9, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 10, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по осма 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. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 506/04.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 53   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 
01.01.2016 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. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/04.12.2015 г., относно: Приемане 

на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението за приемане на Правилник за 
изменение на Правилник № 1, което се налага тъй като в края на предходния мандат е 
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възникнал проблем със социалното осигуряване на общинските съветници. От общинска 
администрация се притесняват и сега, че също ще имам същия проблем. По тази причина, в 
наш интерес е да направим изменение на чл. 122, ал. 1, т. 1 от Правилника. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието във представения ни вид. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Правилникът ще бъде гласуван 

параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по девета точка нямаше. 
По девета 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 във връзка с 
чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 54   

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, който влиза в сила от 01.12.2015 година.  

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 518/07.12.2015 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за общественно ползване за 2016 г. 

По нея докладва:  
1. Николй Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

относно приемането на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за общественно ползване за 
2016 г. Докладната записка е внесена в необходимия срок. При изготвяне на план-сметката за 
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на териториите за обществено ползване за 2016 г. са взети предвид анализ на 
направените разходи в предходни години; проектите на бюджет 2016 г. на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити; увеличаване вноските по Закона за управление на 
отпадъците – докато през 2015 г. отчисленията по чл. 64 бяха в размер на 28 лева на тон, то 
през 2016 г. са 36 лева на тон; липсата на програми за временна заетост или предлагане на 
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такива за малко бройки и за малко време. За подобряване поддържането на териториите за 
обществено ползване е предвидено назначаването допълнително по една бройка по 
кметствата в дейност «Чистота» и една бройка за кметско наместничество с. Широково и 
кметско наместничество с. Пепелина.  

Представената план-сметка се вижда, че в значително по-висок размер в сравнение с 
тази за 2015 година – общата сума на разходите е 658 335 лева при 523 872 лева за 2015 
година. 

При разглеждане на докладната записка в нашата комисия аз лично предложих при 
обезвреждане на отпадъците където за Две могили са предвидени 36 000 лева, да останат 
30 000 лева, колкото са били през 2015 година, а 6 000 лева да намерят отражение в 
капиталовите разходи, които ще приемем с бюджета за закупуване на ДМА – трактор за 
почистване или поне двигател за ремонт на сегашния трактор. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Йвайло Пенев – Общински съветник: 
Предложената план-сметка е завишена със 130 000 лева, спрямо миналата година. 

Мисля, че е редно да кажем как точно се увеличава тя по различните населени места. 
2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Ясно е, че приходите от събраните МДТ са крайно недостатъчни. Приемаме план-

сметката за 2016 година такава, каквато е със ясното съзнание, че реалните приходи няма как 
да покрият разходите. 130 000 лева не са чак толкова много, все някак ще се намерят. Вече за 
2017 година след като се измести депото в Бяла искаме или не таксите ще трябва да се 
вдигнат. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Искам да кажа няколко думи за регионалното депо в Бяла, което се изгрежда – парите 

са усвоени изцяло и към момента е изградена само една площадка. Интересното е, че за 
Община Две могили се предвижда само един камион – как ще стане почистването на цялата 
община само с един камион не ми е ясно. Не ми стана ясно и това, че може би и през 2016 
година. В същия момент има осигурени средства за рекултивация на нашето сметище, които 
се отпускат за 2016 година. Получава се така, че ако ние не заявим тези средства за 
рекултивация на нашето, ще ги изгубим. Ако, обаче ги заявем и рекултивираме нашето 
сметище ще трябва сметта на общината да я караме в Бяла или Русе – и за двете места цената 
става доста висока. За съжаление няма и междинен вариант. Така или иначе виновни няма. 
Отговорността е изцяло моя и за момента не предвиждаме увеличаване на таксите. Затова 
предвиждам по още един човек в кметствата по населените места, за да не се изпраща 
общинската фирма да извършва почистването, за да се спестят малко средства. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам да задам един въпрос на г-жа Андреева, тъй като при срещите с гражданите 

от нашата Община много често те повдигат въпроса, че ТБО в нашата Община е най-висока 
и ние не го крием – Бихте ли ни казали каква е събраната сума от ТБО до момента и каква е 
изразходената сума за почистване? 

5. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 
собствеността” в общинска администрация: 

Към 30.10.2015 година събраната сума от ТБО е в размер на 304 000 лева, а 
изразходената е – 384 000 лева. 

6. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на Кметовете по населените места, защото това 

завишаване на план-сметката е за тях, тъй като им отпускаме по още една бройка на всяко 
кметство – да бъдат така добри да си огледат територията, за да няма нерегламентирани 
сметища, които подлежат на актове от РИОСВ. 

7. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Тъй като имаше направено предложение от г-н Христов, аз очаквах, че г-н Борисов ще 

каже своето становище по този въпрос, защото за мен това е важно, за да преценя аз как да 
гласувам. 
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8. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
В действителност, както каза и г-н Христов ние имаме нужда от такава техника, 

защото от встъпването си в длъжност се оказа, че техниката е много остаряла, двигателят е 
блокирал и се наложи да търсим външни услуги за почистването на сметището. Наличната 
техника се нуждае от замяна на двигателя изцяло. За момента, обаче мисля, че е по-добре би 
било редно да ползваме услугите от външни хора, когато се наложи. Аз мисля, че 
предложението на г-н Христов е добро – нека да останат 30 000 лева да обезвреждане на 
отпадъците, а с тези 6 000 лева да се закупи нов двигател и да се отремонтира старата 
техника. 

9. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 
собствеността” в общинска администрация: 

Тези 6 000 лева пак ще останат за обезвреждане на отпадъците, затова предлагам те да 
се останат в план-сметката, а при приемането на бюджета да ги заложим за капиталови 
разходи. Когато приемаме бюджета в дейност „чистота” разходите ще бъдат разбити по 
параграфи. 

10. Николай Христов – Общински съветник: 
Аз предлагам още сега да се направи корекцията и тези 6 000 лева да се приспаднат от 

план-сметката. 
11. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността” в общинска администрация: 
Ако направите това сега, то разходът няма да бъде за „чистота”. 
 
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, така или иначе по тази докладна записка има направено предложение от 

Общинския съветник Николай Христов. Ще подложа на гласуване двете предложения по 
реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно разходът за 
обезвреждане на отпадъци за Две могили да бъдат предвидени 36 000 лева, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите, предоставени на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили и Докладна записка с вх. № 518/07.12.2015 г. с 15 
(петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 55   

 1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2016 г. 

Населени 
места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране 

и 
сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 

в депа 

Поддържане 
на места за 

общ.ползване 
Две могили 202 966 102 080 36 000 64 886 
Батишница 33 538 9 230  24 308 
Бъзовец 33 683 10 320  23 363 
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Чилнов 31 556 7 710  23 846 
Баниска 41 958 11 950  30 008 
Помен 28 132 6 850  21 282 
Могилино 27 657 6 520  21 137 
Кацелово 34 925 8 800  26 125 
Каран Върбовка 28 781 6 850  21 931 
Острица 27 888 6 950  20 938 
Широково 12 220 3 080  9 140 
Пепелина 4 070 3 170  900 
Отчисления по чл. 60 
от ЗУО 

12 721 
 

 12 721  

Отчисления по чл. 64 
от ЗУО 

138 240  138 240  

Всичко: 658 335 183 510 186 961 287 864 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 519/07.12.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание направеното предложение за изменение на 
Наредба № 1 и излезе със становище то да бъде прието. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 

параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
Разисквания по единадесета точка нямаше.  
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 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 519/07.12.2015 г. със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 56   
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1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.01.2016 
г. 

2. Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Две могили, област Русе. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Валя Албенова Асенова, живееща в град Две могили, на 
улица „Върбан Войвода” № 3. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
В Общинския съвет е постъпила молбата на Валя Албенова Асенова, живееща в град 

Две могили, на улица „Върбан Войвода” № 3, в която тя твърди, че двамата със съпруга си са 
безработни. Грижат се за три деца – двете посещават училище, а третото е на детска градина. 
Нямат никакви доходи, с които да изхранват децата си, да си плащат сметките и т.н. Молят 
ни за помощ.Становището на комисията е молбата на г-жа Асенова да не бъде уважена. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 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. № 
525/09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 57   

1. Отказва да бъде отпусната на Валя Албенова Асенова, живееща в град Две могили, 
на улица „Върбан Войвода” № 3 еднократна финансова помощ. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „Върбан Войвода” № 1. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Постъпила е молбата на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две могили, в 

която тя твърди, че е безработна от дълги години и няма никакви средства за закупуване на 
дърва за огрев за зимния сезон. Мъжът и също е безработен. Нямат никакви доходи, с които 
да си плащат сметките. След като комисията разгледа молбата на свое заседание излезе със 
становище тя да не бъде удовлетворена. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 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 
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пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 526 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 58   

1. Отказва да бъде отпусната на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „Върбан Войвода” № 1 еднократна финансова помощ. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 527/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Янка Асенова Яшкова, живееща в град Две могили, на 
улица „Върбан Войвода” № 1. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 

бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 
Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 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. № 527 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 59   

1. Отказва да бъде отпусната на Янка Асенова Яшкова, живееща в град Две могили, на 
улица „Върбан Войвода” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 528/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Марийка Петкова Григорова, живееща в село Бъзовец, на 
улица „Георги Димитров” № 9. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание и молбата на Марийка Петкова Григорова, 

живееща в село Бъзовец, в която тя твърди, че е инвалид със 50 % ТНР. Получава инвалидна 
пенсия в размер на 280 лева. Вдовица е от една година и живее на село с дъщеря си – 
Маргарита Иванова Занева, която е безработна от две години. Дъщеря и не може да си 
намери работа, тъй като трябва да се грижи на Марийка постоянно. От началото на годината, 
13 пъти е постъпвала по спешност на лечение в болницата, тъй като и е открита ХОББ – 
белият дроб спира да приема кислород. По тази причина се нуждае от кислороден апарат, 
стойността на който е в размер на 1 700 лева, която тя не може да си позволи. Становището 
на комисията е молбата да не бъде удовлетворена. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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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. № 528 
от 09.12.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 60   

1. Отказва да бъде отпусната на Марийка Петкова Григорова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 9 еднократна финансова помощ. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 529/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две могили, 
на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание и молбата на Цанка Василева Маринова, 

живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 и излезе със 
становище тя да не бъде удовлетворена. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 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. № 529 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 61   

1. Отказва да бъде отпусната на Цанка Василева Маринова, живееща в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 530/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Александър Стамболийски” № 16. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание и тази молба, която е идентична с предходната 

и излезе със становище тя да не бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на 
наредбата. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
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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. № 530 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 62   

1. Отказва да бъде отпусната на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 531/09.12.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание молбата на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ 

в град Две могили, в която той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от 
тежко заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град 
София. Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и 
подкрепа на биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две 
могили. Бащата на детето отглежда детето си сам, работещ е, но средствата не му достигат, 
за да си покриват ежедневните разходи. Тъй като на детето му предстои поредният преглед в 
град София, Юсеин Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. 
Становището на комисията е молбата на г-н Юсеинов да бъде удовлетворена. 

2. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси” : 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 531 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 63   

1. Отпуска на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Изгрев” № 30 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 

2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 532/09.12.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Микерям Кадир Адям, живееща в село Батишница. 

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

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

настоящата молба за отпускане на еднократна финансова помощ и излезе със становище тя 
да бъде удовлетворена. 

2. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 

Адям и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
200 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 
пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 
и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 532 
от 09.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 64   

1. Отпуска на Микерям Кадир Адям, живееща в село Батишница, на улица „Христо 
Ботев” № 18 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

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

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 541/10.12.2015 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд град Русе. 
По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 На всеки 4 години Общинският съвет избира съдебни заседатели към Окръжен съд 
град Русе. Тъй като мандатът им е изтекъл се налага сега да изберем нови, които ще положат 
клетва от 01.01.2016 г. Комисията разгледа предложението и излезе със становище то да бъде 
прието. 

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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 5, ал. 
4 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели и Докладна записка с вх. № 
541 от 10.12.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 65   
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1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Русе да обсъдят 
кандидатурите за съдебни заседатели за Районен съд град Бяла от района на Общински съвет 
Две могили, посочени в Приложение № 1 към Решението. 

2. В седемдневен срок от 18.12.2015 г., настоящото Решение да се изпрати на Кмета 
на Община Две могили и Областния управител на Област Русе. 

3. В срок до 18.12.2015 г. Председателя на Общинския съвет да изпрати препис от 
настоящото решение до Окръжен съд град Русе заедно с изискуемите документи по чл. 7, ал. 
1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2008 г.  

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 1. Николай Христов – Общински съветник: 
 На предходното заседание на Общинския съвет поставих въпроса за зимното 
снегопочистване. Информацията ми бе представена и тя напълно ме удовлетворява. 
 Искам само да попитам защо никъде не открих сключен договор с ТД „Черни Лом 
2008” ЕООД? Това е тяхно желание или не отговарят на критериите. 

Най-отдолу на информацията пише, че е пусната втора публична покана – предстои 
сключване на договори с „Иванов Георгиев” ООД; „Интертранс” ООД с. Острица и ППК 
„Зора” с. Каран Върбовка. Кое наложи пускането на втора публична покана? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Не е сключен договор с Черни лом, защото след извършена проверка се оказа, че 

техниката им няма никаква регистрация. Аз лично бях много изненадан, че никога не са 
имали регистрация – как са работили, как са отчитали разходите? 

По отношение на договорите, които предстоят да се сключат с „Иванов Георгиев” 
ООД; „Интертранс” ООД с. Острица и ППК „Зора” с. Каран Върбовка – забавихме малко 
нещата, защото в Каран Върбовка изчаквахме да се избере нов Председател на кооперацията. 
„Иванов Георгиев” се надявам да си подпишат договоря следващата седмица. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам четвъртото заседание на новоизбрания 

VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Протоколът е изготвен на 23.12.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …….. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  
     

 
_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


