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О Б Щ ИН А Д В Е  М О ГИ Л И••••  О БЛ АС Т  РУ С Е  
 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 
 

№ 11 
 

Днес, 27 май 2016 година, в 13.00 часа, в  конферентната зала на „Парк-хотел Кайлъка” 
– град Плевен, започна единадесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински съветника, 

присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства Велко Иванов Иванов. 

 Заседанието на Общинският съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Бисер Йончев – зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на 
Общината, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и кметски 
наместници. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/06.04.2016 г., относно: Приемане 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 271/27.04.2016 г., относно: 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община 
Две могили за 2015 г.  

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 277/04.05.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.03.2015 г. до 30.04.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 279/05.05.2016 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/05.05.2016 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: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                    Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/09.05.2016 г., относно: Отчет 
за състоянието на гробищните паркове на територията на Община Две могили, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните паркове, 
погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Две могили, област 
Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 283/09.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по проект „Преработка на биоразградими отпадъци и 
зелена маса в Община Две могили за производство на компост”. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/11.05.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.05.2016 г., относно: 

Подкрепя инициативата на църквите „Въведение Богородично” – село Каран Върбовка и 
„Свети Иван Рилски” с. Острица да кандидатстват  по ПРСР. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 289/13.05.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място в село Острица, област Русе. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/13.05.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на село Баниска, 
Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/16.05.2016 г., относно: 

Приемане на първи Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 01.05.2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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14. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 301/17.05.2016 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов 
отчет за 2015 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за 
собствения капитал). 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/17.05.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили, област Русе. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/17.05.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на село 
Баниска, Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/17.05.2016 г., относно: 

Допълнение на Приложение 6 по т. 7 от Решение № 74 прието с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/18.05.2016 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 
2016-2017 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две 
могили. 

Докладва: Светлозар Донев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/18.05.2016 г., относно: 

Удължаване на срока за закриване на Филиал „Снежанка” – село Батишница, Община Две 
могили, при Целодневна детска градина „Първи юни” – село Баниска, Община Две могили 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/18.05.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на моторно превозно средство на Центъра за обществена подкрепа 
град Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г., относно отдаване под наем на 
част от имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Айдън Карамехмедов– член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/18.05.2016 г., относно: 

Обособяване на два самостоятелни имота от имот с идентификатор 20184.1.731. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/18.05.2016 г., относно: 

Определяне на представител в Общото събрание на ВиК – ООД град Русе. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 192, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 10/22.04.2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 
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25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/18.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в град Две могили по ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили. 

Докладва: Румен Маркова – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 296/16.05.2016 г., относно: 

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

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 297/16.04.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Насандарий Аюшеевна Витанова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 25. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

31. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/16.05.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сетвийе Юсеин Имамова, Кмет на Кметство 
село Помен. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

32. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 299/16.05.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева Назиф, живееща в село 
Батишница, на улица „Дунав” № 15. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

        Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/06.04.2016 г., относно: Приемане 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
обществения посредник, действащ 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”: 

На територията на Община Две могили действа вече осем години Обществен 
посредник, дейността на който е регламентирана в Правилник № 5 за организацията и 
дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област 
Русе. С течение на годините са правени редица промени в този правилник, но въпреки това в 
него има текстове които нямат приложение или са противоречиви. На първо място, за тези 
осем години, Обществения посредник е работил без да има избран негов заместник. На второ 
място, сме определили на Обществения посредник месечно възнаграждение в размер на 300 
(триста) лева, а на неговия заместник – възнаграждение в размер на минималната работна 
заплата за страната. В момента минималната работна заплата е в размер на 420 лева. 
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Комисията разгледа предложениия проект за изменение и допълнание на Правилник № 5 и 
излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Правилникът ще бъде гласуван параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
предложението се приема. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във 

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

чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 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. № 243 от 06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 216 
  

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 
дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област 
Русе.  

Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на община 
Две могили, област Русе.  

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 271/27.04.2016 г., относно: Приемане 
на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, 
сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2015 г.  

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Съгласно Закона за публичните финанси Общинския съвет трябва да вземе решение 
относно изпълнението на бюджет 2015 г. 

Бюджет 2015 г. след отразяване на всички корекции и направената актуализация е в 
размер на 6 478 547 лева, като от тях 3 185 027 лева са държавни приходи и 3 293 520 лева – 
местни приходи.  

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 3 185 027 лева, а за 
местни дейности – 3 018 196 лева. Неизпълнението на приходите с местен характер е в размер 
на 242 871 лева или по друг начин казано – изпълнението на приходите с местен характер е в 
размер на 92.6 %.  

Просрочените задължения към 31.12.2015 г. в местните дейности са в размер на 
1 064 068 лева, като 158 756 лева са на второстепенните разпоредители, а останалети 905 312 
лева са на Общината. В този размер на задължението на Общината са отчетени 257 146 лева по 
възстановяване на средства по трансграничния проект с Кълъраш и 433 691 лева по акт на 
НАП за частично държавно вземане по Оперативна програма Околна среда. Остатъкът в 
размер на 214 475 лева са просрочени задължения за неизплатени хранителни продукти, 
горива и други. 

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в 
размер на 261 721 лева, като най-голям дял в дофинансирането е за заплати и осигуровки, като 
в процентно съотношение това са 72 %, т.е. през последните години се наблюдава тенденция 
на увеличаване на разходите за заплати и осигуровки за сметка на разходите за издръжка. По 
отношение изпълнението на разходите за инвестиционни дейности са както следва: Направен е 
основен ремонт на ОУ в село Баниска; ремонт на тротоари в Две могили; рехабилитация на 
пътната мрежа в местността на Аязмото в село Каран Върбовка и др. Закупени са ДМА за 
96 412 лева. 

Комисията по „Бюджет и финанси” обстойно разгледа отчета за изпълнението на 
бюджет 2015 г. и единодушно дава становище той да бъде приет, като пожелаваме отчета за 
изпълнението на бюджет 2016 г. да бъде с над 100 % изпълнение на приходите с местен 
характер. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Видно от отчета, от продажбата на земя, изпълнението е 22 %. Това напълно 
опровергава приказките, че Общинския съвет е разпродавал общинско имущество. В 
посочения период е записано, че са извършени промени по бюджета на общината само със 
заповеди на Кмета на Общината без решение на Общинския съвет. Въпросът ми е: възможно 
ли е да се правят промени по бюджета само със заповед на Кмета на Общината? 

2. Марийка Андреева – Директор на Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността”: 

Да, могат да се правят промени по бюджета само със заповед на Кмета на Общината, но 
ние сме длъжни на всяко тримесечие да Ви уведомяваме за това и да представяме отчет. 

След приключване на разискванията по втора 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. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните 

финанси, чл. 8а и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

общината и Докладна записка с вх. № 271 от 27.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 217 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2015 г. в съответствие с единната 
бюджетна класификация в следните параметри: 
1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1/: 

6 026 998 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  451 886 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 198 097 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3 789 609 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  102 627 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 23 399 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300 - 144 708 лева  
1.1.7. Средства по сметки 606 088 лева 
  в това число: 

- преходен остатък от 2014 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на 2015 г. /минус/ 

 
803250 лева 

-197162 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 3): 

 

6 026 998 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 2 976 349 лева 
1.2.2 Разходи за местни дейности 2 788 928 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
261 721 лева 

  

2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 2015 г. 
в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на Структурни 

и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   6 732 лева 
2.1.2. Получени приходи 356 766 лева 
2.1.3. Разходи 363 497 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  1 лева 
2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от  
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Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

2.2.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2014 662 713 лева 
2.2.2. Получени приходи - 234 лева 
2.2.3. Разходи 662 478 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  1 лева 
2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз 

програма „Еразъм” 

 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2014 15 004 лева 
2.3.2. Получени приходи 19 598 лева 
2.3.3. Разходи 21 154 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  13 448 лева 

 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2015 г. в следните 
размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   289 664 лева 
3.1.2. Получени  и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 
- 17 454 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  272 210 лева 
 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2015 г. в следните 
размери: 

4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 26 432 лева 
4.2 Дължими лихва по кредита 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 10 364 лева 
4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00 % 

4.5. Състояние на общинския дълг към 31.12.2015 г 0  

4.5.1 Главница 90 308 лева 
4.5.2 Лихва 9 482 лева 
4.6 Състояние на издадените общински гаранции към 

31.12.2015 г. 

0 

  

5. Приема отчета за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД на 2015 г. в 
следните размери: 

5.1 Получен заем от общината 221 728 лева 

5.1.1 Изплатен заем  163 678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма „Черни лом 

2008” ЕООД към 31.12.2015 г. към общината 

  

5.2.1 Безлихвен заем за получаване 58 050 лева 
   

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Малев с вх. № 277/04.05.2016 г., относно: Информация 
за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.03.2015 г. до 
30.04.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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 предоставената ни информация за дейността 
на Кмета на село Бъзовец и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
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В края на информацията е записано, че има проект, по който кандидатства община Две 
могили. Той е свързан с продълбочаване и прочистване коритото на река Бъзовска. За 
съжаление вече четвърта година няма движение по него. Прехвърля се от едно министерство в 
друго. От наводнението на 6 броя мостове основите са подкопани, а един е отнесен от водата. 
Затова проектът трябва да бъде реализиран. Виждате какво става в цялата страна. 
Последствията после ще ни струват повече отколкото самия проект. Жителите на Бъзовец 
имат горчив спомен от едно от последните наводнения. Въпросът ми е ще бъдат ли 
предприети някакви мерки за разрешаването на този проблем? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Започнали сме оглед на целия район. Имаме предписания от РИОСВ и в действителност 
по река Русенски Лом има много критични точки. Ще продължим огледа по бъзовското дере. 
За момента все още търсим начини за финансиране по това направление. Ще предоставим 
снимков материал, казаха ни, че някои Общини ще бъдат финансирани и дано ние сме една от 
тях. Ако не ни отпуснат средства ще видим къде са критичните точки и ще се опитаме със 
собствени сили да вземем мерки. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

За какво говорим в момента – за почистване на растителност или за продълбочаване и 
прочистване коритото на река Бъзовска. Проектът за продълбочаване и почистване на 
коритото на река Бъзовска е на стойност над 1 милн. лева. Не виждам как Общината със 
собствени средства може да го направи. Направете си добре разчетите. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, Общинският 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 

г. и Докладна записка с вх. № 277 от 04.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 218 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец за периода 01.03.2015 г. до 30.04.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за периода 01.03.2015 г. до 30.04.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 279/05.05.2016 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

По нея докладва:  

1. Димитър 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 настоящата докладна записка, която е във 
връзка с постъпило предложение от Ива Христова – Районен прокурор в Районна прокуратура 
град Бяла, по реда на чл. 145, ал.1, т. 6 от Закона за съдебната власт. С него тя ни уведомява, че 
е извършена проверка на нашата Наредба № 7, в хода на която е установено, че чл. 20, чл. 47, 
ал. 2, чл. 47а, ал. 2 и ал. 4 и § 5 съдържат текстове, които противоречат на нормите на Закона 
за общинската собственост. След публикуването на сайта на Общината на проекта на Наредба 
за изменение на Наредба № 7, колегата – г-н Румен Марков се е запознал с предложението, 
което е направено от страна на Районна прокуратура за необходимите промени, които трябва 
да направим в нашата Наредбата № 7 и е сметнал, че предложеният проект за Наредба за 
изменение на Наредба № 7 е непълен. Поради тази причина ни предлага наредбата ни да се 
допълни с нова глава с наименование: Надзор, актуване и отписване на имоти, общинска 
собственост. От тук би следвало наредбата да бъде не само за изменение, но и за допълнение. 
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След като комисията разгледа и двете предложения излезе със становище те да бъдат приети 
във вида, в който ни се предлагат. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен параграф 5 да стане предложението направено от г-н Румен Марков, 
за допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 7, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6, Наредбата да влезе в сила от 
01.06.2016 г., моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
предложението се приема. 

 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

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

администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 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, 

Предложение с изх. № 232/16 г.; АН – 10/16 г. от 27.04.2016 г. на Районна прокуратура – 

Бяла и Докладна записка с вх. № 279 от 05.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 219 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобививане, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община 
Две могили, област Русе.  

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобививане, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община 
Две могили, област Русе.  
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/05.05.2016 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. 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 докладната записка относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5. Предложеният проект на наредба за 
изменение и допълнение ще окаже пряко и/или косвено въздействие върху приходната част на 
общинския бюджет. Размерът на таксите на новите видове услуги е съобразен с тези на 
удостоверенията, които са се издавали до влизане в сила на наредбата, като таксата на бързата 
услуга е завишена. При определянето им са спазени разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от 
Закона за местните данъци и такси, в подкрепа на което са приложени анализи на 
предложените размери на местните такси и цени на услуги за извършваните услуги от 
общинска администрация. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

2. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка. На заседанието на комисията се направиха предложения за въвеждане на 
експресна услуга, тъй като има случаи в които гражданите заявяват извършването й. В 
никакъв случай не вкарваме тази услуга, за да затрудним администрацията по този начин. 
Също така беше предложено вписването на специална норма относно въвеждането на такса за 
откупуване на гробни места, съгласно която текстът да не се прилага по отношение на 
заварените случаи. Предвидената в § 1, чл. 37, т. 9 услуга издаване на разрешение за 
разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (за строежи с 
влязло в сила разрешение за строеж) се включва в услугата „Издаване на разрешение за 
строеж”, поради което трябва да отпадне. 

Във връзка с това комисията предлага следните промени в предложения проект:  
В § 1, чл. 37 следните промени: 
т. 9 отпада, като се променя номерацията от т. 1 до т. 29. 
В § 2, чл. 38 се допълва с нова ал. 4: 
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„(4) За експресно извършване на услуги в срок 4 ч. от заявяването, за които това е 
възможно се заплаща такса, увеличена със 150% от стойността на обикновената услуга.” 

В § 3, чл. 40 се правят следните изменения с оглед проекта, а именно: 
1. Алинея 2, както е записано в проекта става алинея 3. 
2. Алинея 4 си остава във вида, така както е в Наредба № 5. 
3. Алинея 3, както е записано в проекта става алинея 5. 
4. Допълваме с нова алинея 6 със следния текст:  
„(6) За експресно извършване на услуги по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 30 в срок 4 ч. от заявяването, за които това е възможно 
се заплаща такса, увеличена със 150% от стойността на обикновената услуга.” 

В § 4 се правят следните изменения: 
1. В чл. 42, ал. 1 заличаваме т. 10 и т. 11, тъй като се повтарят. 
2. Предвиждаме III-ти вариант за ковчезите, който ще е на стойност 44 лева. 
В § 6 заличаваме едната таблица, тъй като има повторение. 
В § 8 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 55 предложените нови алинеи 3 и 4 всъщност стават алинеи 4 и 5. 
2. Създава се нова алинея 6, със следния текст: 
„(6) За експресно извършване на услуги по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок 4 ч. от 

заявяването, за които това е възможно се заплаща такса, увеличена със 150% от стойността на 
обикновената услуга.” 

В § 10 в чл. 62 се създава нова алинея 6, със следния текст: 
„(6) За експресно извършване на услуги по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в срок 4 ч. 

от заявяването, за които това е възможно се заплаща такса, увеличена със 150% от стойността 
на обикновената услуга.” 

В § 11. Заключителна разпоредба се създава нова т. 2 със следния текст: 
„2. Разпоредбата на § 4, чл. 42, т. 1. 1 не се отнася за гробни места на починали преди 

01.06.2016 г. 
С тези промени предлагаме да се приеме проекта за изменение и допълнение на наредба 

№ 5. 
В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

С новата ценова оферта на посочените варианти на ковчезите, как хората ще знаят от 
кой вариант са си купили – първи или втори? Двата варианта са на различни фирми. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 

Тарифата за експресните услуги е записано, че трябва да бъде извършена за 4 часа, но 
това не означава, че трябва да се чака да минат 4 часа и тогава да бъде извършена услугата. 
Мисля, че 150 % са малко. Хората, които бързат имат средства, така че дали 150 % или 200 % 
увеличение не е от значение. Моето предложение е експресната услуга да се увеличи с 200 %. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Относно въпроса на г-н Христов за ковчезите – не виждам как може да стане измама, 
тъй като те си заявяват от кой вариант искат и ние им даваме от него. Ще помислим по 
въпроса и ще намерим начин за поставяне на някакъв вид щампа от фирмата, която ги 
произвежда. 
 По повод таксите за експресните услуги – разговаряли сме с г-жа Петрова и г-жа 
Кънчева таксите в нашата Община да бъдат съобразени с таксите на съседните общини. В 
действителност има хора, които казват, че при нас таксите са твърде високи. 
 4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Аз подкрепям предложението на г-н Марков за експресните услуги да се увеличат с 200 
%, защото такъв вид услуга в съседните ни общини не се предлагат. Нека останалите видове 
услуги да бъдат съобразени с тези на съседните Общини. 
 5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 В такъв случай аз си оттеглям предложението експресната услуга да бъде увеличена със 
150 %. Нека тя да се увеличи с 200 % спрямо обикновената услуга. 

6. Николай Христов – Общински съветник: 
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 Цената на дадена услуга е компонент от няколко елемента и когато дойдат проверяващи 
не съм сигурен, че администрацията ще може да защити тези цени. 
 7. Галина Кънчева – Директор на Дирекция Административно – правно и 

информационно обслужване: 

 Услугата, която реално може да стане за 1 час ние я правим, но разберете, има услуги, 
които няма как да бъдат извършени за толкова кратко време, защото не зависят от нас. 
Услугите, които сме писали, че са бързи в действителност те са експресни. При приемане на 
заявлението никъде в системата не се записва в колко часа е прието. В момента на приемането 
на заявлението аз не мога да преценя за колко време можем да извършим услугата. 
 8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Не виждам какъв е проблемът при приемането на заявлението като се входира да се 
записва и в колко часа е прието. 

9. Румен Марков – Общински съветник: 

 Не бива да допускаме субективния фактор да влияе на цената. Експресната услуга 
трябва да я има и тя трябва да бъде увеличена с 200 %. 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения от комисията, в това число да има и 
„експресна услуга”, чиято стойност да бъде увеличена с 200 % спрямо „обикновената услуга”. 

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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5, като т. 9 от него да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 и допълнението направено от комисията, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 и уточнението и допълнението направено от комисията, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 и уточнението направено от комисията, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 и уточнението направено от комисията, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 и допълнението направено от комисията, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 5, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение 
и допълнение на Наредба № 5 и уточнението и допълнението направено от комисията, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 11, така както е по проекта за изменение 
и допълнение на Наредба № 5 и допълнението направено от комисията, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

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

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

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 94 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси и Докладна записка с вх. № 280/05.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 220 
  

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 
01.06.2016 г. 

Приложение: 1. 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; 

2. Анализ на предлаганите такси за административни услуги от Наредбата 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. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/09.05.2016 г., относно: Отчет за 
състоянието на гробищните паркове на територията на Община Две могили, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните паркове, 
погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Две могили, област 
Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание представената ни информация за състоянието на 
гробищните паркове. От информацията се вижда, че се работи добре, но все още може да се 
засили дейността по почистването на гробищните паркове по населените места от Общината. 
Закупили сме нови машинки за рязане на ТД „Черни лом” и аз бих искал да дадем някакъв 
срок на Кметовете по населените места да се затегнат нещата и да се почистят гробищните 
паркове. Комисията приема предложеният ни отчет, но бихме искали преди следващото 
заседание на Общинския съвет да направим една обиколка и да огледаме как стоят нещата. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Ако има възможност нека се информират гражданите когато започне почистването на 
старата част на всички гробищни паркове, за да могат и те да се включат в почистването. 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Има изразено недоволство от гражданите в Две могили във връзка с предварителното 
копаене на гробовете. Да намерим някакъв начин или да не се изкопават предварително 
гробовете или поне да се слагат някакви капаци. Много е зловещо това предварително 
изкопаване на гробовете и защо трябва да се прави. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Есента бяхме организирали почистване на гробищните паркове и големите дървета бяха 
почистени. Ползването на храсторез само за 1 ден струва около 60 лева. Има 5 човека, които 
работят по почистването на детски градини, училища, паркове, гробища и т.н. Няма 
достатъчно хора, които да почистват своевременно навсякъде и засега приоритет ни са 
детските градини, училища, градския стадион. По отношение на предварителното изкопаване 
на гробовете – наистина е доста зловещо, ще търсим начин или да не се изкопават 
предварително или да им слагаме капаци. Ще помислим и по този въпрос. 
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4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Взехме решение по Наредба № 5 за предоставяне на услуга за поддържане на гробовете. 
В Две могили има назначен само 1 гробар, който трябва и да пази гробищния парк и да копае 
гробове и ако някой си плати услугата за поддръжка на гробовете ще трябва той да върши и 
това. Считам, че една бройка е крайно недостатъчна. Нека се помисли да се назначи още един 
човек. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Разбира се, че когато се увеличат приходите със заплащането на този вид услуга ще 
назначим човек. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, Общинският 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с наше Решение № 48 по Протокол № 

4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 282/09.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 221 
  

1. Приема за сведение Отчет за състоянието на гробищните паркове на територията на 
Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на Община Две могили, област Русе. 
 Приложение: Отчет за състоянието на гробищните паркове на територията на Община 
Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община 
Две могили, област Русе. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 283/09.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по проект „Преработка на биоразградими отпадъци и 
зелена маса в Община Две могили за производство на компост”. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията разгледа настоящото предложение, което е във връзка с желанието на 
Община Две могили да кандидатства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, с проект 
„Преработка на биоразградими отпадъци и зелена маса в Община Две могили за производство 
на компост”, като БФП е в размер на 100 % (няма съфинансиране). Суровините за 
производство на компост са биоразградимата част от твърдите битови отпадъци /28 % до 35 % 
от общата маса/ и зелена маса. В програмата се подсигуряват средства за съдове за съхранение 
на битовите отпадъци /с биологичен характер/. Ще се преработва оборска тор, извозена от 
личните стопани на стопанства на определена площадка, обозначена от кмета на Община Две 
могили. От предприятието не се отделят екологични замърсители във въздуха, почвата и 
водите. За целта е предвиден комплекс от съоръжения за пречистване на промишлените 
отпадни води /неутрализатор/, пречистване на битово-фекалните води от санитарно -битовите 
помещения на персонала /пречиствателно анаеробно съоръжение за битово-фекални води/, 
пречистване на повърхностните води /сепаратор/. Идеята е много добра, поради което 
становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Нека предложението бъде предоставено под някаква форма на гражданите на 
Общината, за да могат и те да се запознаят с него. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 283/09.05.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 222 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Преработка на 
биоразградими отпадъци и зелена маса в Община Две могили за производство на компост” по 
ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. 

2. Дава съгласие компостиращата инсталация да бъде изградена на територията на 
Община Две могили. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/11.05.2016 г., относно: Приемане 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На заседанието, проведено на 25.03.2016 г. с наше Решение № 145 приехме Правилник 
за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 
предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област 
Русе. С направените изменения се регламенитраха всички дейности, извършвани от 
предприятието, включително и хотелиерски и ресторантьорски услуги. С оглед разширяване 
предмета на дейност възникна необходимостта и от промяна в структурата и числеността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”. Това налага и внасяне на настоящето ново 
предложение за изменение в правилника. Комисията разгледа на свое заседание предложеният 
ни проект на правилник за изменение на Правилник № 6 и излезе със становище той да бъде 
приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Правилникът ще бъде гласуван параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 6, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 6, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) 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 проекта за изменение и 
допълнение на Правилник № 6, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
предложението се приема. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 

във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка чл. 2, 

ал. 2 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилник № 6 за устройството 

и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията 

на Община Две могили, област Русе във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и Докладна записка с вх. № 284/11.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 223 
  

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за 
устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 
По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във връзка 
с постъпило писмо от Русенска Митрополия, с което ни уведомяват, че за църквата 
„Въведение Богородично” в с. Каран Върбовка и църквата „Св. Иван Рилски” в с. Острица 
имат изготвени проектни предложения. В тази връзка ние трябва да допълним Плана за 
развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. с нови конкретни мерки, тъй като двете църкви 
не са включени в него. В Приоритет 3 „Развитие на социалната сфера на човешките ресурски и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината”, има мярка 3.2.4., която има отношение към сгради с религиозно значение, но тя е 
твърде обща. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаве. 

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

ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 285/11.05.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 224 
  

1. Допълва Приоритет 3 „Развитие на социалната сфера на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината” от Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г., с две нови мерки, а 
именно:  

• „3.2.16. „Ремонт и реконструкция на църква „Въведение Богородично” в УПИ VI 
– 240, кв. 41 по плана на с. Каран Върбовка, Община Две могили, обл. Русе. 

• „3.2.17.  „Ремонт и реконструкция на църква „Свети Иван Рилски” в ПИ 177, кв. 
21 по плана на с. Острица, Община Две могили, обл. Русе. 
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2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише допълнението в Плана за 
развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.05.2016 г., относно: Подкрепа 
инициативата на църквите „Въведение Богородично” – село Каран Върбовка и „Свети Иван 
Рилски” с. Острица да кандидатстват  по ПРСР. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Докладната записка е свързана с предходната. Комисията я разгледа на свое заседание и 
становището е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 286/11.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 225 
  

1. Подкрепя инициативата на църква „Въведение Богородично” с. Каран Върбовка и 
църква „Свети Иван Рилски” с. Острица, община Две могили, област Русе да кандидатстват с 
проектни предложения с наименования: „Ремонт и реконструкция на църква „Въведение 
Богородично” в УПИ VI – 240, кв. 41 по плана на с. Каран Върбовка и „Ремонт и 
реконструкция на църква „Свети Иван Рилски” в ПИ 177, кв. 21 по плана на с. Острица по 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 
селата”. 

2. Потвърждава, че включените в проекта дейности съответстват на Приоритет 3 
„Развитие на социалната сфера на човешките ресурски и подобряване на жизнената среда”, цел 
3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на общината”, мярка 3.2.16. „Ремонт и 
реконструкция на църква „Въведение Богородично” в УПИ VI – 240, кв. 41 по плана на с. 
Каран Върбовка, община Две могили, област Русе и мярка 3.2.17.  „Ремонт и реконструкция на 
църква „Свети Иван Рилски” в ПИ 177, кв. 21 по плана на с. Острица, община Две могили, 
област Русе. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 289/13.05.2016 г., относно: Продажба 
на дворно място в село Острица, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Шеста комисия разгледа на свое заседание докладната записка, която е свързана с 
продажбата на имот, собственост на Общината. Имотът представлява незастроено дворно 
място с площ 1 240 кв. м., съставляващо УПИ І в кв. 4 по плана на с. Острица. Към него има 
проявен интерес за закупуване, което налага да вземем решение за продажба. Данъчната 
оценка на имота е в размер на 2 470.10 лева, а пазарната – 3 323.00 лева. Кметът на Общината 
предлага имотът да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
начална цена в размер на 3 400 лева. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет, като в решението да бъде включена нова точка с текста „15 % от 
реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село Острица, което да ги 
използва за изпълнение на дейности от местно значение”. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 

от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 

в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 289/13.05.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 226 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на  Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 
73 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имота представляващ 
незастроено дворно място с площ 1240 кв. м., съставляващо УПИ І в кв. 4 по плана на с. 
Острица, община Две могили, ЕКАТТЕ 54362 при граници и съседи: север - улица, изток – 
УПИ ІІ 12, юг УПИ VІІ 16, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3760 от 
04.04.2016 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване недвижимият  
имот описан в т. 1. 

2.1. При данъчната оценка на имота в размер на 2 470.10 (две хиляди четиристотин и 
седемдесет лева и 10 стотинки) и пазарна оценка  в размер на 3 323 лева (три хиляди триста 
двадесет и три) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване  3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село 

Острица, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 

 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания в т. 1 
имот; 

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

3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие от 
същия в Общински съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/13.05.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на имот – частна общинска собственост в землището на село Баниска, Община Две 
могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която е във връзка с отдаване под наем на имот, собственост на 
Общината. Имотът представлява „Нива” с площ 4.392 дка в землището на село Баниска. 
Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде отдаден под наем за срок от 6 години 
след провеждане на съответната процедура, като началната годишна наемна цена при 
провеждането на търга да бъде 50.00 лева за декар. Становището на комисията е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет, като в решението да бъде включена нова точка с текста 
„15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село Баниска, което 
да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение”. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Божидар борисов – Кмет на Общината: 
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Съгласен съм с предложението на комисията. 
2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

В проекта на решение има няколко допуснати технически грешки, които ще изчистим.  
След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8 ал. 1, 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, във връзка с т. 1.2, 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 и Докладна записка с вх. № 

290/13.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 227 
  

1. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот представляващ „Нива” с площ 4.392 дка (четири декара, триста деветдесет и 
два кв. м.) представляваща имот № 002002 по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на с. Баниска, община Две могили, ЕКАТТЕ 02587, местността 
„Каваклъка”, ІV (четвърта) категория, при граници и съседи: север имот № 000479 – полски 
път на общината, изток - имот № 000542 – предпазна дига на МЗГ, юг - имот № 000542 – 
предпазна дига на общината, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 2372 от 
26.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили за срок от 6 (шест) години. 

2. Предвид средния наем в Община Две могили, началната годишна наемна цена при 
провеждането на търга да бъде 50.00 (петдесет) лева за декар. 

2.1. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село 

Баниска, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1. 
4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земята по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, която е предмет на това решение и за която ще бъде сключен договор за наем, подлежи 
на коригиране. 

4.1. В тридневен срок от подписването на договора за наем да представи копие от 
същия в Общински съвет.  

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/16.05.2016 г., относно: Приемане 
на Първи отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 01.05.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” 

Като председател на общинския съвет, г-н Георгиев в изпълнение на своите задължения 
ни е представил своя първи отчет за дейността ни за периода 06.11.2015 г. до 01.05.2016 г. 
Този отчет е предвиден за месец юни 2015 г. в графика за представяне на програми, планове, 
доклади и информации, който приехме с наше Решение № 48. Комисията разгледа на свое 
заседание представеният ни отчет и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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Аз лично съм засегната от написаното в отчета. Огорчена съм от цитирането на 
определени имена в него. Някои от комисиите дори изобщо нямат протоколи, а са цитирани 
имената на хората, които не са се разписали. Неудовлетворена съм от написаното и не мога да 
се съглася с него. След като не Ви харесва начина на изготвяне на протоколите на комисиите, 
г-н Георгиев имате достатъчно свободно време, за да се обадите на секретарите на комисиите 
да ги поканите в Общинския съвет и да им разясните как искате да бъдат изготвяни. Кажете 
какво искате, но лично аз разлика от протоколите от предходния мандат и от сега не виждам. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Напълно подкрепям думите на г-жа Ефтимова. За подписването на протоколите 
отговорност носи секретаря на комисията – той е човекът, който ги изготвя и който би 
следвало да събере подписите от редовите членове. 

3. Димитър Димитров – Общински съветник: 

Аз също се чувствам лично засегнат – в отчета са споменати само определени имена. 
Мога да кажа дори, че съм неприятно изненадан от написаното и не съм го очаквал. Никой от 
нас не е подписал протоколите умишлено и Вие трябваше да ни информирате своевременно, за 
да ги разпишем. 

4. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Аз казах каквото имах да казвам на заседанието на комисиято, но ще кажа няколко 
думи и сега. Също съм неприятно изненадан и засегнат от написаното в отчета. Секретарят на 
комисията беше известно време в болничен и беше невъзможно да изготвя протоколите. 

5. Румен Марков – Общински съветник: 

Разбира се, че нито един от нас няма как да бъде изряден в работата си и именно затова 
г-н Георгиев е Председател на съвета и той е човекът, който трябва да ни казва когато грешим 
и да ни поправя. Не го приемайте толкова лично. 

6. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Естествено е, че никой не е безгрешен, но в момента отношението на г-н Георгиев е 
тенденциозно. Нека следващият път, когато има такъв проблем да бъдем поканени колегиално 
и да се кажат нещата. Не съм съгласна с написаното. 

7. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

По график този отчет би следвало да бъде внесен за разглеждане следващия месец. Не 
случайно го внасям да раглеждане сега именно защото заседанието ни е без телевизия, за да 
можем да си кажем някои неща. Аз също не съм удовлетворен от Вашата работа като 
Общински съветници. Ние сме най-високоплатените служители в администрацията. Нито аз, 
нито някой друг Ви е длъжен да ви гони да си изготвяте и подписвате протоколите.  

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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 наше Решение № 48 по 

Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 300 от 16.05.2016 г. с 13 

(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 228 
  

1. Приема Първи отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 01.05.2016 г.  

Приложение: Първи отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 01.05.2016 г.  
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 301/17.05.2016 г., относно: Информация 
за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов отчет за 2015 
г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения 
капитал). 

По нея докладва:  
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1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията разгледа на свое заседание представената информация за дейността на ТД 
„Черни лом”. В нея е написано, че през  2015г. приходите от обичайната дейност на „ЧЕРНИ 
ЛОМ 2008” ЕООД възлизат на 324 хил.лева, от които продажба на стоки 6 хил. лева, приходи 
от услуги 257 хил. лева и други приходи 13 хил. лева. В действителност реално приходите на 
дружеството за 2015 година са в размер на 276 хил. лева. Разходите за дейността възлизат на 
324 хил.лева. В това число разходи за материали- 110 хил. лева, разходи за външни услуги - 13 
хил. лева, разходи за възнаграждения- 135 хил. лева, разходи за осигуровки- 15 хил. лева, 
разходи за амортизации- 24 хил. лева и други разходи – 10 хил.лева. Загубите на дружеството 
за 2015 г. са в размер на 48 хил. лева. Всяка година бележи ръст на разходите за 
възнаграждения, а все говорим за свиване на разходите. Становището на комисията е отчетът 
да бъде приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Вече два месеца това дружество има нов управител. Все още не сме виждали какви са 
неговите намерения за развиване на дейността на дружеството. В пространството се пусна 
слух, че е подал заявление за напускане – това вярно ли е? Говорим за намаляване на 
разходите, а има нови назначения в дружеството. Бих искал в най-скоро време новият 
Управител да каже какви са му първите впечатления от управлението на дружеството, има ли 
някакви проблеми и трудности и какви са те. Затова предлагам решението да бъде допълнено с 
нова т. 3 със следния текст: „3. Задължава Управителя в едномесечен срок да представи в 
Общинския съвет Бизнес програма за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили за мандата на управлението си.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В действителност беше постъпила молба за напускане от управителя на дружеството. 
Той беше много притеснен от състоянието на дружеството, разговаряхме и той склони да си 
оттегли молбата. За момента ситуацията е такава, че техниката, с която разполага дружеството 
се въведе долу-горе в ред, започна и регистрацията. Относно назначаването на нови хора съм 
казал, че аз няма да се меся в това – дружеството си има управител и той може да си назначава 
хора, така както прецени. Сега сме взели решение да отпуснем 6 хил. лева на дружеството, за 
да си направят ремонт на контейнерите.  

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Вярно е, че сега нещата в пещерата са по-добре, но дружеството ще успее ли да се 
съхрани само с дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. Необходимо е да 
има по-добра връзка и където има строителна работа, то тя да се дава на дружеството. 

4. Георги Корчев – Кметски наместник на Кметство село Пепелина: 

За да продължи да съществува това дружество то трябва да търси приходи, които са 
извън Общината, да търси свежи пари. 

5. Николай Христов – Общински съветник: 

Кметът каза, че 60 лева струва на ден работата с храсторезите. Да не стане така, че за да 
продължи да съществува дружеството ние едва ли не да отрежем главите на детските градини 
и училищата. Търговското дружество не е лицензирано и не може да извършва дейности, 
които са извън лиценза му. 

След приключване на разискванията 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 Решение № 48 по 

Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 301/17.05.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 229 
  

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 
могили за 2015 година. 
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2. Приема Годишния финансов отчет за 2015 година (баланс, отчет за приходи и 
разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на ТД „Черни Лом 2008” 
ЕООД град Две могили ЕИК 200223749, като задължава управителя инж. КЪНЧО СТАНЧЕВ 
КЪНЕВ да подаде същия в Агенцията по вписванията в град Русе за вписване. 

3. Задължава Управителя в едномесечен срок да представи в Общинския съвет Бизнес 
програма за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили за мандата на 
управлението си. 

Приложение:  

1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 2015 
година. 

2. Годишен финансов отчет за 2015 година (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за 
паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/17.05.2016 г., относно: Продажба 
на имот – частна общинска собственост в град Две могили, област Русе. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Докладната записка е във връзка с продажбата на имот, собственост на Общината. 
Имотът представлява незастроен терен с площ 11 416 кв. м. с начин на трайно ползване – „За 
складова база”. Данъчната оценка на имота е 36 816.60 лева, а пазарната в размер на в размер 
на 51 030.00 лева. Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде продаден на търг с 
явно надаванне, като началната цена за провеждане на търга да бъде 52 000 лева. Становището 
на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

1, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

- общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

302 от 17.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 230 
  

1. Дава съгласието си да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следния недвижим имот - Незастроен терен с площ 11416 кв. м. (единадесет хиляди, 
четиристотин и шестнадесет квадратни метра), представляващ поземлен имот с идентификатор 
20184.1.2532 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, област Русе с 
начин на трайно ползване – „За складова база”, при граници и съседи: север – ПИ 20184.1.1541, 
изток – ПИ 20184.140.354, юг – ПИ 20184.1.2609, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 3503 от 04.01.2012 г. на Кмета на Община Две могили 

1.1. При данъчната оценка на имота в размер на 36 816.60 лева (тридесет и шест хиляди 
осемстотин и шестнадесет лева и шестдесет стотинки) и пазарна оценка  в размер на 51 030.00 
(петдесет и една хиляди и тридесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния 
търг с явно наддаване 52 000.00 (петдесет и две хиляди) лева.  

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

 2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания в т. 1 
имот; 

2.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 
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2.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие от 
същия в Общински съвет. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/17.05.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на село Баниска, 
Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка, която касае отдаването под 
наем на част от имот частна общинска собственост в землището на село Баниска. Имотът 
представлява „Нива” с площ 1.677 дка. Становището на комисията е предложеният ни проект 
на решение да бъде приет, като в решението да бъде включена нова точка с текста „15 % от 
реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село Баниска, което да ги 
използва за изпълнение на дейности от местно значение”. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
 След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 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, 

във връзка с т. 1.2, 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 и Докладна записка с вх. № 303 от 

17.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 231 
 

1. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот представляващ „Нива” с площ 1.677 дка (един декар, шестотит седемдесет и 
седем кв. м.) представляваща имот № 002003 по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на с. Баниска, община Две могили, ЕКАТТЕ 02587, местността 
„Каваклъка”, ІV (четвърта) категория, при граници и съседи: север имот № 000479– полски 
път на общината, изток - имот № 002005 – нива на Марина Йорданова, юг - имот № 000479 – 
предпазна дига на общината, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 2373 от 
26.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили за срок от 6 (шест) години. 

2. Предвид средното рентно плащане в Община Две могили, началната годишна наемна 
цена при провеждането на търга да бъде 50.00 (петдесет) лева за декар. 

2.1. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село 

Баниска, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1. 
4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за аренда, 
подлежи на коригиране. 

4.1. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие от 
същия в Общински съвет. 
 



 26 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/17.05.2016 г., относно: 

Допълнение на Приложение 6 по т. 7 от Решение № 74 прието с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
По нея докладва:  

1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси” 

Постъпила е докладна записка от Иво Ламбов Господинов – управител на Център за 
обществена подкрепа – гр. Две могили с предложение да се заплащат частично пътните 
разходи на служители в ЦОП. Дейността Център за обществена подкрепа се финансира изцяло 
с държавни средства и те са в достатъчен размер. В Бюрото по труда няма регистрирани 
безработни с такива специалности. Комисията разгледа на свое заседание предложеният ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба 

№ 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 304 от 17.05.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 232 
  

1. Допълва Приложение 6 по т. 7 от Решение № 74 прието с Протокол № 6/29.01.2016 г., 
както следва: 

№ 

по 

ред 

 

Име на пътуващия 

%  

Месторабота 

 

Длъжност 

Маршрут 

3. Иво Ламбов Господинов 85 ЦОП управител Русе-Две могили-Русе 
4. Иван Спасов Пешунов 85 ЦОП психолог Бъзовец-Две могили-

Бъзовец 
5. Айтян Реджебова 

Юсеинова 
85 ЦОП социален 

работник 
Батишница-Две 
могили-Батишница 

 2. Средствата за изплащане на пътни разходи са за сметка на бюджета на ЦОП и се 
изплащат от 01.01.2016 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/18.05.2016 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 
2016-2017 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две 
могили. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите за 
отопление на общински и обществени учреждения от горски територии собственост на 
Община Две могили. Досегашната практика е била да се приемат заявки от кметовете и 
кметските наместници на населените места в общината за нужните количества дърва за огрев 
за общински и обществени учреждения. Общото количество на заявяваните и доставяни дърва 
ежегодно е приблизително 800 куб. м пространствени, като разходите за това са около 20 000 
лева. С цел оптимизиране на тези разходи е извършена проверка от общинска администрация, 
за наличие на остатъчни количества дърва за огрев от предишни години. Предвид направените 
констатации от проверката, Кметът на Общината ни предлага за предстоящия отоплителен 
сезон 2016 г. – 2017 г., да се доставят по учреждения, разликата от необходимите количества 
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дърва и където е необходимо да се направи преразпределение на наличните количества по 
учреждения. Остатъкът от предстоящата за добиване дървесина, от имоти които не 
представляват гора по смисъла на закона за гори, да се продаде на местното населението по 
ценоразпис утвърден от нас. Вземайки под внимание пазара на дърва за огрев, Кметът на 
Общината ни предлага продажните цени да се запазят същите от предходната година. 
Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предвид една от следващите докладни записки, която е за отпускане на помощ на 
жител на село Помен, предлагам за село Помен дървата да се увеличат с 5 куб. м. и от 10 да 
станат 15. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Чолаков, нека за Кметство село Помен се 
предвидят 15 куб. м. дърва. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

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

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

Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация в изпълнение на Решение № 118 от 

19.02.2016 г. на Общински съвет – Две могили и Докладна записка с вх. № 305/18.05.2016 

г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 233 
  

1. Дава съгласие да се достави за безвъзмездно ползване по учреждения, разликата от 
необходимите количества дърва, определени Таблица № 1, за отоплителнен сезон 2016 г. – 
2017 г.  

Където е необходимо да се направи преразпределение на наличните количества по 
учреждения.  

          Таблица № 1 
 

№ 

 

Насе- 

лено 

място 

ЦДГ Кмет 

ство 

Читал

ища 

Пенс 

клуб 

Църк 

ви 

Джам

ии 

Други Общо Налич 

ност 

куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 
1 

Две 
могили 

  10 5 5 5 

Автогара 10 

80 55 

Вр заетост 10 
База 10 
База – за резерв 17 
Хр.гробища 3 
Клуб интелектуалец 5 

2 Пепелина  5   3    8 0 

3 Широков  8 5  3    16 5 

4 
Острица  10 5 5 3  

Здр.кабинет 2,5 
28 15 

Автоспирка 2,5 
5 Кацелово 20 10 5 5 3  Здравна служба 5 48 43 

6 К.Върбов  10 5 5 3 3 Манастир 5 31 16 

7 Батишница  15 5 3 3 5 Здравен кабинет 5 36 24 

8 
Бъзовец 20 20 5 5 3 5 

Църква - Съботианска  2 62 
15 

Църква - Адвентиска 2  

9 Чилнов  10 5 5 3 3 Чакалня 3 29 26 

10 Баниска 20 25 5 5 3 3 Чакалня 5 66 30 

11 Помен  15 5 5 3 3   26 21 

12 Могилин  10 5 3 5    23 15 

 ОБЩО: 60 138 60 46 40 27  70 458 265 

2. Дава съгласие, при изявено желание от страна на ветерани от войните, с настоящ 
адрес в Община Две могили, посочени в таблица № 2, да закупят дърва за огрев от Община 
Две могили за 2016 г. в размер до 3 куб.м. пространствени на префернциални цени, 
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определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили за дървесината добита от горски 
територии – общинска собственост. 

          Таблица № 2 

Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес Дърва 

     
Чилнов 1. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 3 куб.м 
Баниска 1. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 3 куб.м 

Кацелово 
1. Кръстю Генчев Иванов ул. „Родопи” 20 3 куб.м 
2. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 3 куб.м 

   Общо :  12 куб.м. 

3. Добивът на дървесината да се извърши от участъци, определени в т. 2.2.1, т. 2.2.2 и 
т. 2.2.3  и по реда определен в т. 2.4 от Решение № 118 взето на заседание на Общински съвет 
Две могили с Протокол № 7/19.02.2016 г., които не притежават характеристиките на гора по 
смисъла на Закона за горите и не фигурират в горскостопанския план на Община Две могили. 

4. Дава съгласие остатакът от добитата дървесина, след задоволяване нуждите на 
общински и обществени учреждения, да се продаде на физически лица, които не са търговци 
- за лична употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения ценоразпис на 
Община Две могили за дървесината добита от горски и извън горски територии – общинска 
собственост. На домакинство да се дават не повече от 10 пр.куб.м дърва. Не се разрешава 
продажбата на дърва на лица, с адрес, който не е на територията на Община Две могили. 
 5. Утвърждава „Ценоразпис за дървесината добита от горски и извън горски територии 
– собственост на Община Две могили, съгласно Приложение № 2. 
 6. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото решение и по организирането и проведеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/18.05.2016 г., относно: 

Удължаване на срока за закриване на Филиал „Снежанка” – село Батишница, Община Две 
могили, при Целодневна детска градина „Първи юни” – село Баниска, Община Две могили 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма” 

Комисията разгледа докладната записка на свое заседание. Нашето становище е, че 
решението трябва да добие следния вид: 

„1. Изменя свое Решение № 150 по протокол № 9/25.03.2016 г. в частта, където датата: 
„01.06.2016 г.” става „01.08.2016 г.” 

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

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията 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 и Докладна записка с вх. № 306 от 

18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 234 
  

1. Изменя свое Решение № 150 по протокол № 9/25.03.2016 г. в частта, където датата: 
„01.06.2016 г.” става „01.08.2016 г.” 
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2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/18.05.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на моторно превозно средство на Центъра за обществена подкрепа 
град Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която се отнася за 
безвъзмездно предоставяне на лек амтомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа 
гр. Две могили, за срок от 5 (пет) години и излезе със становище предложеният ни проект на 
решение да бъде приет, като основание да бъде записано чл. 12, ал. 3 вместо ал. 4 и ал. 5 от 
ЗОС и чл. 33, ал. 1 вместо чл. 34, ал. 3 от Наредба № 7. В самото решение в т. 1 вместо думата 
„… ползване…” да се замени с думата „… управление ….”. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложенията на комисията, нека се запише така решението. 
След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе  
и Докладна записка с вх. № 307 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 235 
  

1. Общински съвет дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление лек 
автомобил, марка ТОЙОТА, модел КОРОЛА с регистрационен номер Р4959ВТ, цвят /син/, 
Рама JT153ZEB100006398, двигател 4ZZ0444346, бензин, с дата на първоначална регистрация 
01.03.2000 г., съгласно Свидетелство за регистрация № 007755305 от 27.04.2016 г. на „Център 
за обществена подкрепа” гр. Две могили, за срок от 5 (пет) години. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението по т. 1. 
 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г., относно отдаване под наем на 
част от имот – частна общинска собственост. 

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 настоящата докладна записка. Докладната 
записка касае изменение на наше решение взето на предходното заседание и се отнася за 
квадратурата на посочения в решението имот. Това се налага, тъй като е допусната фактическа 
грешка в приложената тогава към докладната записка схема № 15-154814/01.04.2016 г. на 
Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе. Поради тази причина е необходимо да 
се направи изменение в т. 1 от Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г. След като 



 30 

разгледахме предложението на заседание на комисията излязохме със становище то да бъде 
прието. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и 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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 308 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 236 
 

1. Изменя т. 1 от Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г., както следва:  
1.1. На ред трети „площ от 192 кв.м.” да се чете „площ от 96 кв.м.” 
2. Всички останали точки от Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г. остават 

непроменени. 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/18.05.2016 г., относно: 
Обособяване на два самостоятелни имота от имот с идентификатор 20184.1.731. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която касае 
обособяване на два самостоятелни имота от имот, собственост на Община Две могили. Имотът 
представлява Дворно място с площ от 951 кв. м., с начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване”. В него са ситуирани две законно построени жилищни сгради с отстъпено право 
на строеж от двама различни собственици. Постъпило е заявление от единия собственик, с 
което ни уведомява, че притежава нотариален акт за построената жилищна сграда в имота и 
изявява желание за извършване на разделяне на общинския имот с цел закупуване на частта в 
която се намира сградата на която той е собственик. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 124а, ал. 1, изречение първо от Закона за устройство на територията 

и Докладна записка с вх. № 309 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 237 

1. Дава съгласие от недвижимия имот по Акт за частна общинска собственост № 3727 
от 15.09.2015 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ 951 кв. м., 
представляващо имот с идентификатор 20184.1.731 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване” да бъдат обособени  два самостоятелни поземлени имота с нови проектни 
номера, както следва: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 20184.1.2921 с площ 475,50 кв. м. при граници и 
съседи: север поземлен имот 20184.1.2208, изток поземлен имот 20184.1.730, юг – ул. „Черни 
връх”, запад поземлен имот 20184.1.2920 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 20184.1.2920 с площ 475,50 кв. м. при граници и 
съседи: север поземлен имот 20184.1.2208, изток поземлен имот 20184.1.2921, юг – ул. „Черни 
връх”, запад поземлен имот 20184.1.2493. 
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 2. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, област Русе, въз основа на скица – проект на фирма 
„Геоид” – ООД гр. Русе. 

3. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на решението да предприеме 
необходимите действия по изпълнението му, в това число – издаване на нови актове за 
общинска собственост. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/18.05.2016 г., относно: 

Определяне на представител в Общото събрание на ВиК – ООД град 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 настоящата докладна записка, която е свързана 
с определяне на представител от страна на Общината в Общото събрание на ВиК – ООД град 
Русе. Като съсобственик във ВиК – ООД град Русе, Общината следва да има свой 
представител в Общото събрание на дружеството. Кметът на Общината ни предлага за такъв 
представител да изберем г-жа Красимира Русинова. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 310 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 238 

1. Определя за представител на Община Две могили в Общото събрание на ВиК – ООД 
град Русе Красимира Николаева Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати, препис от решението на 
Изпълнителния директор на ВиК – ООД град Русе. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/18.05.2016 г., относно: 
Изменение на Решение № 192, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 10/22.04.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

На предходното заседание на Общинския съвет, с Решение № 192 приехме Годишен 
план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в Община Две могили за период 
2017 г. В него са описани всички социални услуги, които са действащи и предвидени да бъдат 
разкрити на територията на Община Две могили. В точка 5 от годишния план за действие по 
изпълнението на Общинската стратегия в Община Две могили за период 2017 г. е предвидено 
да бъде разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) в с. Батишница. С 
оглед подобряване качеството на социалните услуги в общината, Кметът на Общината ни 
предлага ДЦВХУ да бъде разкрит в гр. Две могили, като се създаде „Комплекс за социални 

услуги”, с местоположение гр. Две могили, ул. „Филип Тотю” № 16. Услугите, които ще бъдат 
включени в комплекса са: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост; Дневен център за възрастни хора с увреждания; Център за обществена подкрепа. 
Със създаването на „Комплекс за социални услуги” ще се удовлетвори нуждата от 
квалифициран персонал, ще се намалят всички видове разходи, ще се подобри качеството на 
предлаганите социални услуги, а от там и по-добра интеграция на хората с увреждания. 
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Комисията разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде 
прието. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 311 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 239 
  

1. Изменя точка 5 от Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия в Община Две могили за период 2017 г., Дневен център за възрастни хора с 
увреждания, вместо в с. Батишница да стане в гр. Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде разкрит „Комплекс за социални услуги” в гр. Две могили, ул. 
„Филип Тотю” № 16 със следните услуги: 

• Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост 
(ЦНСТВХУИ); 

• Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ); 
• Център за обществена подкрепа (ЦОП). 

 3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 Докладната записка е пряко свързана с предходната. За да бъде създаден „Комплекс за 
социални услуги”, който да се помещава в общинска сграда, намираща се на ул. „Филип Тотю” 
№ 16 е необходимо и Дневният център за възрастни хора с увреждания, заложен по план в с. 
Батишница, да бъде разкрит в гр. Две могили. Поради тази причина Община Две могили ще 
кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия”, по операция „Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 
процеса деинституционализация на деца или възрастни”. Това налага да се допълни Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. Комисията разгледа на свое заседание 
настоящото предложение и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 312 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 240 
 

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 
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• точка 3.1.22. „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за 
социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет  да впише допълнението в Плана 
за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/18.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в град Две могили по ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси” 

 И тази докладна записка е свързана с предходните две, но тук ние трябва да дадем 
съгласието си Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия”, по операция „Инвестиции за изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на 
услуги, които не са част от процеса деинституционализация на деца или възрастни” с проект 
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, 
ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 313 от 18.05.2016 г. със 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 241 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, по операция „Инвестиции за изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които не са част от процеса деинституционализация на деца или 
възрастни” с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили. 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” 

Читалищното настоятелство към Народно читалище „Светлина-1927” с. Чилнов в 
Община Две могили възнамерява да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
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малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия”. В тази връзка ние следва да допълним Плана за развитие 
на Община Две могили 2014 – 2020 г. с нова конкретна мярка, а именно: в Приоритет 3. 
„Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда”, цел 
3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на общината” се добавя точка 3.2.18. 
„Оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Светлина - 1927” с. Чилнов”. Комисията 
разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 314 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 242 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.2.18. „Оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Светлина - 
1927” с. Чилнов”. 

2. Дава съгласие Читалищното настоятелство към Народно читалище „Светлина-1927” 
с. Чилнов да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 
7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия”. 

3. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за  
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. 

4. Упълномощава Председателя на Общинския съвет  да впише допълнението в Плана 
за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Маркова – член на Комисията по „Бюджет и финанси” 

Докладната записка е свързана с предходната. Касае желанието на Читалищното 
настоятелство към Народно читалище „Светлина-1927” село Чилнов да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. На предходно наше заседание ние сме 
взели необходимото решение, но сега се налага да бъде извършена промяна в него в 
наименованието на проекта. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 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. № 315 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 243 
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 1. Изменя точка 2 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили, където проект „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище „Светлина-1927” с. Чилнов се заменя с проект „Оборудване и обзавеждане на 
Народно читалище „Светлина-1927” с. Чилнов. 
 2. Изменя точка 3 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили, където цифрата  „2 630 кв.м. (две хиляди шестотин и тридесет квадратни 
метра)” се заменя с цифрата „2 490 кв.м.  (две хиляди четиристотин и деветдесет квадратни 
метра)”. 
 3. Изменя точка 4 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет Две могили, която придобива следния вид: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и чл. 35, ал. 1, т.4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във 
връзка с изискванията на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014 – 2020 година за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 на ПРСР 2014 
– 2020 година на Министерството на земеделието и храните, възлага на кмета на община Две 
могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се предостави  право на 
безвъзмездно ползване на имота за срок от 10 години, считано от датата на подаване на 
заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или 
инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения  и/или обновяване на сгради и/или 
помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за 
устройство на територията”. 
 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 296/16.05.2016 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. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

постъпилата молба на за отпускане на еднократна финансова помощ от Марин Маринов. От 
това лице и съпругата му – Цанка Маринова постъпиха неколкократно молби за помощи от 
началото на мандата до сега. Мотивите във всички молби са едни и същи. Всички ние сме ги 
разглеждали и знаем за какво става въпрос. Поради тази причина становището на комисията е 
молбата да не бъде удовлетворена, тъй като тя не отговаря на условията записани в наредбата. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с 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. № 296 от 

16.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 244 
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1. Отказва да бъде отпусната на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 297/16.05.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Насандарий Аюшеевна Витанова, живееща в село Бъзовец, 
на улица „Васил Друмев” № 25. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

постъпилата молба на за отпускане на еднократна финансова помощ от Насандарий Витанова. 
В нея тя твърди, че е пенсионерка от 2007 г. по болест с ТЕЛК. Здравословното и състояние се 
е влошило през м. март 2016 г. Лежала е в болница в град Пловдив, но е изписана без 
подобрение. Лицето се нуждае от допълнителни изследвания и лечение. Становището на 
комисията е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като тя не отговаря на условията записани 
в наредбата. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 

По тридесета 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. № 297 от 

16.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 245 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Насандарий Аюшеевна Витанова, живееща в село 
Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 25 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/16.05.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Сетвийе Юсеин Имамова, Кмет на Кметство село Помен. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

постъпилата молба от Кмета на Кметство село Помен. Средствата се искат по случай 100-
годишния юбилей на жителка на селото – Юнзуле Ахмедова. Становището на комисията е на 
лицето да бъде отпусната еднократна помощ – 5 куб. м. дърва за огрев за зимата.  

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 

По тридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 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. № 298 от 

16.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 246 
  

1. Отпуска на Юнзюле Халилова Ахмедова, живееща в село Помен, на улица „Васил 
Левски” № 3 еднократна помощ – 5 куб. м. дърва от Общинския горски фонд. 

 

Тридесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 299/16.05.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева Назиф, живееща в село Батишница, на 
улица „Дунав” № 15. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

постъпилата молба за отпускане на еднократна финансова помощ от Райме Назиф от село 
Батишница. Райме е майка на две деца, едното от които – Толга Назиф е с ДЦП с 81 % 
увреждане. Семейството на детето прави всичко необходимо и редица изследвания в град 
София и други болници и се стига до там, че детето трябва да бъде лекувано в чужбина. 
Свързват се с лекари в Турция, които дават шанс на Толга. За да се направят необходимите 
изследвания и поставяне на точната диагноза на детето са необходими средства непосилни за 
тях. Становището на комисията е молбата 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 
Назиф и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
200 лева. 

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше. 

По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 299 от 

16.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 247 
  

1. Отпуска на Райме Хаккъева Назиф, живееща в село Батишница, на улица „Дунав” № 
15 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които да е 
видно, как е изразходвала отпуснатите и 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”. 

 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Румен Марков – Общински съветник: 

 Г-н Кмете, както знаете преди няколко дни в Две могили ни сполетя пороен дъжд 
придружен с градушка. Доста от улиците пострадаха, в това число и ул. „Чипровци”. Правен 
ли е оглед на улиците, за да можем от Бедствия и аварии да отпуснат средства за ремонт? 
 2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Да, минахме и направихме оглед на улиците след пороя и от понеделник инж. Маринов 
започва да прави КСС за ремонт на най-пострадалите улици. 
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 3. Стефан Димитров – Общински съветник: 

 Автобусната линия, която изпълнява линията Русе – Кацелово през почивните дни 
сутрин в посока Русе не пътува. Автобусът пътува чак в 16 ч. следобед и хората, които искат 
да си свършат рабатата в Русе няма как да се придвижат. 
 4. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция „РРУЕПУТС”: 

 Тази линия се изпълнява от Русенска фирма и е включена в транспортната схема на 
град Русе. Нека хората да подадат жалба до нас, а ние съответно ще информираме Община 
Русе, че има такъв проблем. 
 5. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 Колеги, искам да Ви уведомя, че следващото заседание на Общинския съвет ще се 
проведе на 24.06.2016 г. Това означава, че срокът за внасяне на докладните записки е 
14.06.2016 г. Предлагам Ви комисиите да бъдат проведени на 15 и 16.06.2016 г. и залагаме 
една резервна дата за комисиите – 17.06.2016 г. До 10.06.2016 г. очаквам председателите на 
комисиите да ми кажат в кои часове предлагат да бъдат проведени техните комисии. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам единадесетото заседание на новоизбрания 
VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 01.06.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 207 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


