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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••  О Б Л А С Т  Р У 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 
 

№ 13 
 

Днес, 15 юли 2016 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тринадесетото 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 17 (седемнадесет). 
 Заседанието на Общинския 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, 
Красимира Русинова – зам.-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, представител на 
Областния управите на област Русе. 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
дневния ред, в деловодството на Общинския съвет постъпиха три докладни записки, които 
с оглед характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/14.07.2016 г., относно: 
Изменение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 399/14.07.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект 
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две 
могили”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 400/14.07.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, 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 г. 

 

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

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме 
съответно нови т. 24, т. 25 и т. 26 с изброените от мен по-горе три докладни записки, 
следствие на което т. 24 става т. 27, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/27.06.2016 г., относно: 

Избор на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/29.06.2016 г., относно: 

Присъждане за 2016 г. наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” на г-
н Симеон Боянов Стойчев. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 366/29.06.2016 г., относно: 

Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на община Две могили 2015-
2020 г. и Раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната 
среда /2016-2020 г./ 

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

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

други дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/30.06.2016 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 372/04.07.2016 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/04.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, Община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 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” на ПРСР 2014 – 2020.  

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 374/04.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на Сдружение „МИГ Лидер на 
територия Две могили и Иваново”. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.07.2016 г., относно: 

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

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.07.2016 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 
собственост на „Център за обществена подкрепа” град Две могили, област Русе. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 



 

 3

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/04.07.2016 г., относно: 

Изразяване на подкрепа и готовност на съдействие за реализацията на бизнес плана.  
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
11. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 380/04.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили през 
учебната 2015-2016 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/05.07.2016 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината, Председателя и зам. 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. 

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

13. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 382/05.07.2016 г., относно: 

Доклад за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през 
учебната 2015/2016 г.  

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/05.07.2016 г., относно: 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за 
периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/05.07.2016 г., относно: 

Сключване на споразумение за сътрудничество с град Яготин, Киевска област, Република 
Украйна. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 386/05.07.2016 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

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

финанси”. 

17. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 387/05.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 388/05.07.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили 
2016-2020 година. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

19. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 390/06.07.2016 г., относно: 

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

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/06.07.2016 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/08.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” – град Две могили с проект 
„Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна отоплителна 
система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” и „Лятно кино 
– град Две могили по ПРСР 2014 – 2020. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/08.07.2016 г., относно: 

Допълнение на „Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 389/06.07.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Недкова Йорданова, живееща в 
село Помен за раждане на второ дете – Марин Ангелов Маринов. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/14.07.2016 г., относно: 
Изменение 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”. 
25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 399/14.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект 
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две 
могили”. 

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 400/14.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, 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 г. 

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

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/27.06.2016 г., относно: Избор 
на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен 
посредник на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

От 2008 г. на територията на нашата община действа обществен посредник. 
Мандатът на настоящия е изтекъл. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник действащ на територията на 
Община Две могили, общественият посредник се избира от Общински съвет, чрез 
конкурс. За тази цел ние трябва да изберем Временна комисия от 5 члена, която да 
подготви и проведе конкурса. Председателят на Общинския съвет предлага комисията да 
бъде в състав: Председател Христина Димитрова Ефтимова; Секретар Мехмед Руждиев 
Мехмедов и Членове Румен Манолов Марков, Ивайло Пенев Иванов и Светлана 
Йорданова Цветанова. Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе 
със становище то да бъде прието, като след „Избира временна комисия” се добави текста: 
„за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на 
територията на Община Две могили”. 
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Разисквания по първа точка нямаше. 

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

т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9, ал. 

1 от Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 363 от 27.06.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 274 
  

1. Избира Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили в състав: 

Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Секретар:  Мехмед Руждиев Мехмедов. 
Членове:     1. Румен Манолов Марков. 
          2. Ивайло Пенев Иванов. 
          3. Светлана Йорданова Цветанова. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/29.06.2016 г., относно: 
Присъждане за 2016 г. наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” на г-
н Симеон Боянов Стойчев. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В чест на седмицата на Община Две могили, която се провежда ежегодно през 
последната седмица на месец август, считаме за необходимо да отдадем заслужена почит 
на наш съграждан, допринесъл за прослава и защита на името на града и общината в 
страната и чужбина. В тази връзка, на свое заседание трета комисия е разгледала 
внесеното предложение от председателя на Общинския съвет за удостояване с почетния 
знак „Филип Тотю” на г-н Симеон Боянов Стойчев. Единодушно комисията е подкрепила 
направеното предложение. 
 Г-н Стойчев е роден на 22.10.1998 г. в град Русе. Живее в град Две могили и учи в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2011 г. тренира „ШОТОКАН” към спортен клуб 
„Динамо” – град Две могили. За периода от тогава до днес, участва в редица 
републикански и международни турнири, на които печели първи и втори места. 
 От 2013 г. е включен в националния отбор на страната по карате, а от 2015 г. – 
избран за негов капитан. През 2016 г. той е поканен в националния отбор за мъже. 
 Ще отворя една скоба – Накоши, смятан за баща на модерното „Шотокан” карате, 
казва – Каратето е не само придобиване на знания и умения за защита, но също така 
овладяване на изкуството да бъдеш добър и честен член на обществото. Симеон го 
доказва винаги. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” приема предложеният проект на решение и в заключение искам да 
кажа с гордост, че Симеон е на половина чилновченин и ние всички се гордеем с него. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Изключително ми е приятно когато разглеждаме такива граждани на нашата 
Община, на които се връчват наградите – почетен гражданин на общината или почетния 
знак на „Филип Тотю”. 
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Аз имам въпрос, но не знам към кого да се обърна – наградите, които са изписани 
тук са доста – тези награди са на клуб „Динамо” – Две могили или лицето е участвало от 
друг състезателен клуб. 

2. Байчо Георгиев – Председатл на Общинския съвет: 

Аз ще отговоря – не участва от името на клуб „Динамо” за съжаление, но тук е г-жа 
Габриела Манджарова, която в момента прави опити да възстанови клуба, който да 
ангажира повече деца да се занимават със спорт. Така или иначе в много от материалите, 
които излязоха по вестниците пише „17 – годишен каратист от Две могили е шампион за 
мъже”. Навсякъде се говори за Две могили, а не за даден клуб. Към настоящия момент не 
играе за клуб „Динамо”, разчитаме на г-жа Манджарова в най-скоро време и това да стане. 

Колеги, давам думата на Светлозар Донев – Председател на Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма” да 
проведе гласуването. 

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

Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качеството си на председател на 
комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за 
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията. 
После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма 
нещо неясно. За да бъде присъдена за 2016 година наградата на Общинския съвет – 
почетния знак „Филип Тотю” на Симеон Боянов Стойчев, той трябва да получи 12 гласа 
„За” от общия брой съветници, а не само от присъстващите.  

Ако няма въпроси, моля г-н Димитров и г-н Драков да покажат кутията, да 
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.  

Г-н Мехмедов, моля да обявявате имената на хората по списъка, които могат да 
упражнят правото си на глас, ако желаят, разбира се. 

Г-жо Цветанова, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на 
Общинските съветници. 

След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в 
списъка на гласувалите общински съветници. 

 

Общинските съветници упражняват правото си на глас. 
 

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 17 
(седемнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 
приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и 
бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол. 
След преброяване на бюлетините, по втора точка от дневния ред, Общинският 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 72, ал. 1 във 

връзка с ал. 4 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на 

улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни 

знаци на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 365 от 29.06.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 275 
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1. Присъжда за 2016 година наградата на Общинския съвет – почетния знак 
„Филип Тотю” на г-н Симеон Боянов Стойчев, живеещ в град Две могили, за заслугите му 
за прослава и защита името на Община Две могили в страната и чужбина. 
 2. Наградата да бъде връчена на тържественото заседание на Общинския съвет, 
предвидено през м. август 2016 г., по случай Празника на град Две могили. 

3. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в „Почетната 
книга на Община Две могили”.  
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 366/29.06.2016 г., относно: 
Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на община Две могили 2015-
2020 г. и Раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната 
среда /2016-2020 г./ 

По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена съгласно 
изискванията на националното законодателство и чл. 79 от Закона за опазване на околната 
среда и се явява основен документ за реализиране на Националната екологична политика 
на местно ниво.  

Националните програми по опазване на околната среда в зависимост от 
Националната екологична политика и приоритети в дадена страна поставят цели и задачи 
за определен период от време, които са насочени към мотивация, организиране на 
конкретни действия, определяне източниците на финансиране и др., което води до едно 
дългосрочно планиране.  

В Общинската програма за опазване на околната среда 2015-2020 г. има обособен 
Раздел “Лечебни растения” 2016-2020 г., съгласно чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните 
растения. При разработването на раздела са спазени разпоредбите на чл. 55 от Закона за 
лечебните растения и чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 2 от 20 януари 2004 г. за правилата и 
изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. В 
настоящият раздел е направена актуализация на списъка с растителните видове, които се 
срещат на територията на общината, и за които може да се издават позволителни за 
ползване. Описани са лечебни растения, за които са посочени морфологичните части, 
предмет на събиране и ползване, представени са максимално допустими количества за 
събиране и ползване на лечебните растения, изразени като процент от общото количество 
на находището, както и необходимия период за възстановяване на ресурсите. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа подробно програма на свое 
заседание. Тя е написана много добре без външни консултанти. В нея са направени редица 
анализи, като анализ на РЗИ – Русе за данните от профилактичните прегледи на деца и 
ученици от 1 до 18 години от Русенска област; SWOT анализ; анализ на силните и слабите 
страни, възможностите и заплахите. Относно раздела за „Лечебни растения”, 
становището, което сме получили от РИОСВ е много добро – ще Ви го зачета (г-н Румен 

Марков чете становището). Становището на шеста комисия е предложеният ни проект 
на Общинска програма за опазване на околната среда на община Две могили 2015-2020 г. 
и Раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната среда 
/2016-2020 г./ да бъде приет. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз имам въпрос, касаещ раздела за „Лечебните растения” – защо в него не са 
включени трюфелите? Става така, че се получава едно хаотично ходене на хора от 
всякакви общини, които берат трюфелите, копаят, разкопават, станало е нещо страшно. 
Трябва да се въведе някакъв ред. 
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2. Румен Марков – Общински съветник: 

Няма как тези трюфели да бъдат включени в раздела „Лечебни растения”, тъй като 
са от съвсем различен вид – това нашествие от масови гъбари създава и други проблеми, 
но ние няма как да го спрем. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Запознат съм с проблема и съм разпоредил на кметовете по населените места да 
изискват необходимите разрешителни на желаещите да берат трюфели и ако те не са 
жители на територията на нашата Община ще се налага да си тръгват. Ще бъдат 
извършени съвместни проверки с РУ „Полиция” град Две могили и служители от 
общинска администрация. 

По отношение на програмата искам да изкажа своята благодарност към общинска 
администрация в лицето на г-жа Хюлия Севдалиева, която положи доста сериозен труд, за 
да бъде изработена тази програма. Преди една седмица минаха различни оферти от частни 
консултанти, които предлагат да изготвят такава програма срещу сумата от порядъка на 
15 000 лева. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 79 от Закона за 

опазване на околната среда и чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения и Докладна 

записка с вх. № 366 от 29.06.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 276 
  

1. Приема Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г. 
2. Приема Раздел „Лечебни растения” 2016-2020 г. към Общинска програма за 

опазване на околната среда 2015-2020 г. 
Приложение:   

1. Общинска програма за опазване на околната среда 2015 – 2020 г. 
2. Раздел „Лечебни растения” 2016-2020 г. към Общинска програма за опазване на 

околната среда 2015-2020 г. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/30.06.2016 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на лек автомобил – Алфа Ромео 164 Туин Спарк 
с регистрационен № Р 5662 РС. Със заповед на Кмета е назначена комисия, която да 
извърши проверка и да събере необходимите документи, относно техническото състояние 
на автомобила. Комисията е установила, че автомобилът няма външен вид, лаковото 
покритие е нарушено и е спрян от движение, поради техническа неизправност. Ходовата 
част не подлежи на ремонт. Двигателя е напълно амортизиран и също не подлежи на 
ремонт. Становището на втора комисия е моторното превозно средство да бъде бракувано, 
като се даде за вторични суровини, поради което предлагаме в предложеният ни проект на 
решение да се добави нова т. 2 със следния текст: „2. Бракуваното моторно превозно 
средство да се предаде в пункт за вторични суровини.”. 
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В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Защо трябва да ограничаваме Кмета, като залагаме такава точка. МПС може да се 
продаде и на части. 
 2. Георги Георгиев – Общински съветник: 

 Ако бъде продаден на части трябва някой от общината да разглоби автомобила, да 
прецени частите годни ли са или не. Мисля, че по този начин процедурата много се 
усложнява. 
 3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Аз мисля, че предложението на комисията е правилно. Нашето решение е 
автомобилът да бъде бракуван, но трябва насреща да има някакъв документ за това, който 
може да издаде само вторични суровини. 
 4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Наистина автомобилът е в окаяно състояние и се оказа, че ние продължаваме да 
плащаме гражданска и данъци без да можем да го използваме. Съгласен съм с 
предложението на комисията. 

След приключване на разискванията по четвърта 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. 143, ал. 6 от 

Закона за движение по пътищата и Докладна записка с вх. № 369 от 30.06.2016 г. със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 277 
 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство лек автомобил – 
Алфа Ромео 164 Туин Спарк с регистрационен № Р 5662 РС, № на двигателя 
АR06420082221 на стойност 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева. 
 2. Бракуваното моторно превозно средство да се предаде в пункт за вторични 
суровини. 

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

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 372/04.07.2016 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет 
Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Читалищното настоятелство към Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1902” 
село Кацелово 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 малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”. На свое заседание ние взехме решение 
за включване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1902” село Кацелово в Плана за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. Необходимо е да се промени 
наименованието на проекта в Решение № 78 с цел уеднаквяване наименованието на 
проекта във всички издадени до момента документи. Становището на комисията е 
предложеният проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
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По пета 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. № 372 от 04.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 278 
  

1. Изменя точка 1 (точка 3.2.7.) от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. 
на Общинския съвет, където наименованието на проекта „Реконструкция, модернизация и 
обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1902” с. Кацелово” се замени с 
„Ремонт, реконструкция и изпълнение на ОВК с монтиране на слънчеви панели на 
покрива на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово”. 

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

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/04.07.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, Община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 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” на ПРСР 2014 – 2020.  

По нея докладва:  

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

Докладната записка е пряко свързана с предходната. Става въпрос за желанието на 
Читалищното настоятелство при Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село 
Кацелово да кандидатства с проект „Ремонт, реконструкция и изпълнение на ОВК с 
монтиране на слънчеви панели на покрива на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” 
село Кацелово. За да се осъществи проекта е необходимо нашето становище, с което да 
дадем своята подкрепа за Читалището, както и да удостоверим, че реализирането на 
проекта е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за 
развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. Необходимо е още 
преобразуването от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
общинския имот, представляващ УПИ ІІ кв. 9, по регулационния план на село Кацелово, 
Община Две могили, област Русе от 5 400 кв.м. (пет хиляди и четиристотин квадратни 
метра), с построената в него сграда (Културен дом) със застроена площ от 850 кв.м. 
(осемстотин и петдесет квадратни метра), строена през 1969 г., за което да бъде съставен 
нов Акт за частна общинска собственост. Освен всичко това трябва и да се учреди 
безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (десет) години в полза на Народно читалище 
„Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово – ползващо сградата „Културен дом”. Първа 
комисия разгледа на свое заседание предложения проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 279 
  

1. 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 
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взаимодействието му с общинската администрация подкрепя кандидатстването на 
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, община Две могили, област 
Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 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” на ПРСР 2014 
– 2020 г.  

2. 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 удостоверява, че реализирането на 
проекта „Ремонт, реконструкция и изпълнение на ОВК с монтиране на слънчеви панели на 
покрива на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово е в съответствие с 
основните приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014 – 2020 година.  

3. 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. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе 
преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински 
имот, представляващ УПИ ІІ кв. 9, по регулационния план на село Кацелово, Община Две 
могили, област Русе от 5400 кв. м. (пет хиляди и четиристотин квадратни метра), с 
построената в него сграда (Културен дом) със застроена площ от 850 кв.м. (осемстотин и 
петдесет квадратни метра) и възлага на кмета на общината да организира съставянето на 
нов Акт за частна общинска собственост. 

4. 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. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 
35, ал. 1, т. 3, пр. 1 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 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 

на ПРСР 2014-2020 г. на Министерство на земеделието и храните, възлага на кмета на 
Община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се учреди 
безвъзмездно право на строеж и право на ползване за срок от 10 години, считано от датата 
на подаване на заявлението за подпомагане в полза на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 
- 1902” с. Кацелово – ползващо сграда „Културен дом“, находяща се в УПИ ІІ кв. 9, по 
регулационния план на с. Кацелово, Община Две могили, област Русе и на архитекта на 
Община Две могили, да подготви необходимите документи, в това число и разрешение за 
строеж. След изтичане на 10 годишния срок, Община Две могили придобива безвъзмездно 
правото на собственост върху изграденото от Читалището. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 374/04.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на Сдружение „МИГ Лидер на 
територия Две могили и Иваново”. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3772/2016 г. на Кмета на Община Две могили представляващ: Дворно 
място с площ 561 кв.м. с построената в него едноетажна жилищна сграда, застроена върху 
85 кв.м. с административен адрес гр. Две могили, област Русе ул. „Шипка” № 3. От 
Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново” е постъпило искане за 
предоставяне безвъзмездно за управление на същия имот за срок от 10 (десет години). С 
писмо № 19-19-1-02-44/09.06.2016 г. на Министерство на Земеделието и храните на 
Република България, сдружението е одобрено за изработване на стратегия за развитие на 
селските райони на територия Две могили и Иваново, с финансова помощ в размер на 46 
805.75 лева. След предоставяне на имота, Сдружение „МИГ Лидер на територия Две 
могили и Иваново” се ангажират да извършат основен ремонт на покривната конструкция 
на общинската сграда и да закупят офис обзавеждане. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” предлага проекта за решение да 
добие следния вид: 

1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване върху: „Дворно място” с площ 
561 кв. м., съставляващо имот с идентификатор 20184.1.807 по Кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Две могили, област Русе с построената в него едноетажна 
жилищна сграда, застроена върху 85 кв. м. с административен адрес гр. Две могили, 
област Русе, ул. „Шипка” № 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3772/2016 г. на Кмета на Община Две могили за срок от 10 (десет) години, срещу което 
поклзвателят се задължава да извърши основен ремонт върху покривната конструкция на 
сградата, смяна на дограма и измазване на сградата. 

2. При бъдещо подписване на Договор за учредяване на право на строеж, ремонтът 
на сградата да се извърши в срок до 2 години от сключването на договора. 

3. Всички разходи за електрическа енергия и вода са за сметка на Сдружение „МИГ 
Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложения проект на решение от комисията. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 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. 39, 

ал. 4 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 374/04.07.2016 

г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 280 
  

1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване върху: „Дворно място” с площ 
561 кв. м., съставляващо имот с идентификатор 20184.1.807 по Кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Две могили, област Русе с построената в него едноетажна 
жилищна сграда, застроена върху 85 кв. м. с административен адрес гр. Две могили, 
област Русе, ул. „Шипка” № 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3772/2016 г. на Кмета на Община Две могили за срок от 10 (десет) години, срещу което 
поклзвателят се задължава да извърши основен ремонт върху покривната конструкция на 
сградата, смяна на дограма и измазване на сградата. 
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2. При бъдещо подписване на Договор за учредяване на право на строеж, ремонтът 
на сградата да се извърши в срок до 2 години от сключването на договора. 

3. Всички разходи за електрическа енергия и вода са за сметка на Сдружение „МИГ 
Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението по т. 2. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.07.2016 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

 Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 2366 от 26.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с 
площ от 4.735 дка в землището на с. Баниска, община Две могили. Тъй като Договор № 90 
от 2012 г., с който имотът е бил отдаден под наем е изтекъл, следва да се проведе нова 
тръжна процедура. Пета комисия разгледа на свое заседание докладната записка и я 
приема, като предлага предложеният проект на решение да добие следния вид: 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1.7 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 „Нива” с площ 4.735 дка (четири декара, седемстотин тридесет и пет 
квадратни метра) представляваща имот № 001008 по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на с. Баниска, община Две могили, 
ЕКАТТЕ 02587, местността „Каваклъка”, ІІІ (трета) категория, при граници и съседи: 
север имот № 001001 – нива на Иван Кръстев, изток - имот № 000373 – полски път на 
общината, юг - имот № 001002 – нива на Н – ци Велико Петков, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 2366 от 26.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1 за срок от 6 (шест) години. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 лева 
(тридесет лева) за декар, съгласно 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 Наредба  № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе. 

3.1. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Баниска, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба  № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1. 
5. 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 наем, 
подлежи на коригиране. 
 6. В три дневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
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1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, нека решението добие вида, който те 
предлагат. 

След приключване на разискванията по осма 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. № 375 от 04.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 281 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1.7 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 „Нива” с площ 4.735 дка (четири декара, седемстотин тридесет и пет 
квадратни метра) представляваща имот № 001008 по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в землището на с. Баниска, община Две могили, 
ЕКАТТЕ 02587, местността „Каваклъка”, ІІІ (трета) категория, при граници и съседи: 
север имот № 001001 – нива на Иван Кръстев, изток - имот № 000373 – полски път на 
общината, юг - имот № 001002 – нива на Н – ци Велико Петков, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 2366 от 26.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1 за срок от 6 (шест) години. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 лева 
(тридесет лева) за декар, съгласно 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 Наредба  № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе. 

3.1. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Баниска, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба  № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1. 
5. 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 наем, 
подлежи на коригиране. 

6. В три дневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.07.2016 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 
собственост на „Център за обществена подкрепа” град Две могили, област Русе. 



 

 15

По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Постъпило е искане от Управителя на „Център за обществена подкрепа” град Две 
могили, област Русе за предоставяне на част от селскостопанска сграда с площ от 34 кв. 
м., ситуирана в имот с идентификатор 20184.1.1565.2 по КККР на гр. Две могили, предмет 
на Акт за публична общинска собственост № 3725/2015 г. на Кмета на Община Две 
могили. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, 
общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
представената ни докладна записка и излезе със становище тя да бъде приета, като 
предлага проектът за решение да добие вида: 

1. Дава съгласие да бъде включена в т. 4 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, част от 
селскостопанска сграда с площ от 34 кв. м., ситуирана в имот с идентификатор 
20184.1.1565.2 по КККР на гр. Две могили, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 3725/2015 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление имота по т. 1 на 
„Център за обществена подкрепа” гр. Две могили, за срок от 5 (пет) години. 

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

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

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

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

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл. 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 

от Закона за общинската собственост, Решение № 235 по Протокол № 11/27.05.2016 г. 

на Общински съвет и Докладна записка с вх. № 376/04.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 282 
  

1. Дава съгласие да бъде включена в т. 4 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, част от 
селскостопанска сграда с площ от 34 кв. м., ситуирана в западната част на имот с 
идентификатор 20184.1.1565.2 по КККР на гр. Две могили, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 3725/2015 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление имота по т. 1 на 
„Център за обществена подкрепа” гр. Две могили, за срок от 5 (пет) години. 

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

 

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/04.07.2016 г., относно: 

Изразяване на подкрепа и готовност на съдействие за реализацията на бизнес плана.  
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В Общинския съвет е постъпило писмо от Управителя на „В и К” ООД – град Русе, 
към което е приложил Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 
канализация” – град Русе за периода от 2017 – 2021 г. Иска от нас да изразим подкрепа и 
готовност за съдействие за реализицията на същия. Втора комисия разгледа 
предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

т. 23 във връзка 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 писмо с изх № К – 3825/28.06.2016 г. (наш вх. № 

368/29.06.2016 г.) на Управител на „В и К” ООД – град Русе и Докладна записка с вх. 

№ 377/04.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 283 
  

1. Подкрепя и изразява готовност за съдействие за реализицията на бизнес плана за 
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” – град Русе за регулаторния 
период от 2017 – 2021 г.  

2. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от решението на 
Управителя на „В и К” ООД – град Русе.  
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 380/04.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили през 
учебната 2015-2016 г.  

По нея докладва:  

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

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността в ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2015-2016 г., която се 
внася в изпълнение на приетия от нас график за представяне на отчети и информации с 
Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г.  

ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили осъществява държавната политика за работа 
с деца и ученици, чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на 
индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуствата, образованието и 
науката , спорта и туризма. Изгражда култура в организацията и самоорганизацията на 
свободното време и отдиха на децата и учениците. Организира школи по изкуствата за 
деца от предучилищна и училищна възраст, кръжоци, секции и състави, клубове. 
Дейността на ОДК се основава на принципите на свободното и доброволно участие на 
всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, 
социално състояние и др. Становището на трета комисия е информацията да бъде приета в 
представения и вид. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Ралица Иванова – Директор на ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили: 

Проблеми нямаме, това което съм предложила е ремонт в залата за танци; 
учителската стая също има нужда от лек ремонт; необходимо е да бъде извършено 
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оборудване на кабинета по музика, за да може ДВС „Кейси” да провежда занятията си в 
сградата на ОДК, които до момента се провеждат в сградата на СОУ. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Каквото трябва, ще направим за децата. 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 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. № 380/04.07.2016 г. със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 284 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2015-2016 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Пангелов”, 
град Две могили през учебната 2015-2016 г.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/05.07.2016 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината, Председателя и зам. 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 
относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината, Председателя и 
зам. Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.04.2016 г. до 
30.06.2016 г. От нея става ясно, че за периода на Кмета на общината разходите за 
командировки са в размер на 330.36 лева; на Председателя на Общинския съвет – са в 
размер на 20 лева и на зам.-председателя на Общинския съвет – в размер на 205.36 лева. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 

приета с ПМС №72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно 

изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г. и Докладна записка с вх. № 381/05.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 285 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.04.2016 г. до 
30.06.2016 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов –  в размер на 330.36 лева 
/триста и тридесет лева и тридесет и шест стотинки/, както следва: 

- РКО № 378/18.04.2016 г.       205.36 лева. 
- РКО № 424/03.05.2016 г.       10.00 лева. 
- РКО № 554/09.06.2016 г.       115.00 лева. 
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.04.2016 г. до 

30.06.2016 г. на Председателя на Общински съвет – Байчо Петров Георгиев в размер на 20 
лева /двадесет лева/, както следва: 
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- РКО № 552/09.06.2016 г.       20.00 лева. 
3. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.04.2016 г. до 

30.06.2016 г. на зам.-председателя на Общински съвет – Христина Димитрова Ефтимова в 
размер на 205.36 лева /двеста и пет лева и тридесет и шест/, както следва: 
 - РКО № 379/ 18.04.2016 г.       205.36 лева. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 382/05.07.2016 г., относно: 

Доклад за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през 
учебната 2015/2016 г.  

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Докладна записка с вх. № 382 е постъпил Доклад за образователно – 
възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 2015/2016 г. 
Докладът е изключително обширен, съдържа всички дейности на училището през 
изтеклата година. В заведението се обучават 99 ученици, включително и пътуващите от 
селата Помен и Могилино. Педагогическия персонал е от правоспособни учители. 
Планирането и организацията по учебни процес се извършва отговорно от педагогическия 
състав. Разбира се, проблеми не липсват – това са отпадащите деца, поради факта, че 
заминават в чужбина с родителите си; недостатъчните финансови средства; трудности и 
проблеми свързани с поддържане на сградата и обогатяване на МТБ. Трета комисия 
разгледа представената информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по тринадесата точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Изключително ми беше приятно да се запозная с двата доклада на двете училища – 
на СОУ град Две могили и ОУ село Баниска. В доклада на ОУ село Баниска никъде не 
прочетох какъв е средния успех и какви са резултатите от национално външно оценяване 
на 7 клас. 

2. Венета Димитрова – Директо на ОУ „Христо Ботев” село Баниска: 

Аз не считам, че това е някаква грешка от моя страна. Резултатите от национално 
външно оценяване в 7 клас за тази учебна година са много приятни за разлика от 
предходните, независимо с какъв контингент работим. За следващата учебна година ще 
предоставя такъв анализ, но в момента не мога да кажа точно какви са резултатите. Ако е 
необходимо ще Ви предоставя резултатите на следващото заседание да ги разгледате. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Не съм доволен от отговора, очаквам на следващото заседание по-подробна 
информация и нека г-жа Димитрова отново да присъства. 

След приклъчване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 382/05.07.2016 г. със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 286 
  

1. Приема за сведение Доклад за образователно – възпитателния процес в ОУ 
„Христо Ботев” с. Баниска през учебната 2015/2016 г. 

Приложение: Доклад за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска през учебната 2015/2016 г. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/05.07.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода 
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация кметът на общината организира изпълнението на решенията взети от нас и 
внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. През първото шестмесечие на 2016 г. 
Общински съвет Две могили е взел 208 решения. От тях 81 са изпълнени, 48 са в процес 
на изпълнение, 4 не са изпълнени, тъй като 2 от тях не са влезли в сила, а по 2 от 
решенията няма движение. Останалата част от решенията не подлежат на изпълнение. В 
отчета са включени и 8 решения от предходния отчетен период, взети на заседания през 
месец декември 2015 г., които са изпълнени през месец януари 2016 г. или чието 
изпълнение продължава и в момента. От представения отчет става ясно, че нашите 
решения са на 99 % изпълнени, това показва добрия синхрон между администрацията и 
Общинския съвет. Становището на втора комисия е представения ни отчет да бъде приет. 
 В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Много подробно разгледах отчета за изпълнение на решенията ни за първото 
шестмесечие на 2016 година. Какво ми направи впечатление – по четири от решенията за 
отдаване под наем или за продажба не са се явили кандидати за участие в търга и 
съответно той се насрочва за друга дата. Когато се внасят докладните за наем или 
продажба наистина ли имаме заявено желание от кандидатите за закупуване или наемане 
на конкретния имот? Оставам с впечатлението, че се внасят докладни, ние вземаме 
решения за тях, а не се явява кандидат. Какво означава това – този човек ще се яви на 
търга, кагато той е насрочен вече за друга дата и съответно цената става по-ниска. В тази 
връзка аз искам когато се внасят докладните от общинска администрация към тях да се 
прилагат много прецизно и молбите на желаещите да закупят или наемат даден имот. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Г-н Христов, обикновено всяка една докладна записка, която е входирана в 
Общинския съвет за продажба, наем, аренда е съпроводена със съответната молба на 
желаещия да наеме или купи даден имот. Друг е въпросът дали този същият човек ще се 
яви на търга. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 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 от 18.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 384 от 05.07.2016 г. 

със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 287 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за периода от 01.01.2016 година до 30.06.2016 
година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 01.01.2016 година до 30.06.2016 година. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/05.07.2016 г., относно: 

Сключване на споразумение за сътрудничество с град Яготин, Киевска област, Република 
Украйна. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През м. юни тази година, в град Калараш, Република Молдова, се състоя среща 
между представители на побратимени градове от България, Румъния, Полша, Молдова, 
Украйна. Проведени бяха международни срещи и дискусии – за споделяне на управленски 
опит, за съвместни международни прояви, за разширяване на сътрудничеството ни в 
различни области на живота. Ръководството на град Яготин, в лицето на кмета г-жа 
Наталия Дзюба, проявиха желание за сключване на договор за сътрудничество с нашата 
община, ползите от което ще се проявяват в изпълнение на международни проекти за 
обмен на опит в управлението; осигуряване на почивки в България или Украйна, както и 
за всички дейности от общ характер. Във връзка с предварителните договорености между 
нас, на 29 юни 2016г. в деловодството на Общината е получено писмо от кмета на Яготин 
за подписване на договор за сътрудничество. Ръководството на града очакват нашето 
решение. С оглед желанието ни да разширяваме сътрудничеството си с представители и 
на Украйна, Кметът на Общината ни предлага да приемем това решение. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За мен наистина е много важно международното сътрудничество, защото обмяната 
на опит е много полезна. Има много възможности за съвместни проекти, затова считам, че 
ще бъде от наша полза сключването на това споразумение за сътрудничество. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

В предходния мандат беше сключено сътрудничество между Общините, които бяха 
изброени, като тази Община в Украйна не беше включена, а самият град е на около 850 км 
от нас. Аз считам, че това споразумение за сътрудничество с град Яготин е в наш интерес. 
 След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал. 2, т.24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 385 от 05.07.2016 г. с 16 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 

(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 288 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да сключи Споразумение за сътрудничество с 
град Яготин, Киевска област, Украйна за развитие на ползотворни двустранни връзки 
между двете администрации в различни области на дейност и изпълнение на бъдещата 
програма за сътрудничество. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия по 
сключване на Споразумението за сътрудничество. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 386/05.07.2016 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

По нея докладва:  

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

Промените на бюджета на Община Две могили са настъпили във връзка с 
постъпили докладни записки от второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 
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Промените от страна на Общината са в следствие от регистрирането на Общината по 
ЗДДС по препоръка на Сметна палата и във връзка с промяна на счетоводната политика на 
Общината. В своето изложение ще се спра на по-съществените промени. 

Увеличението на приходната част на бюджета е настъпило от очакваните приходи 
от продажба на дърва в рамките на 115 хил. лева; от постъпления от пещерата – 18 хил. 
лева; дарения – 15 хил. лева. С част от увеличението в приходната част се покрива 
недостига на ЦДГ – Батишница, тъй като имаме решение за удължаване срока на 
закриване на тази градина с още два месеца, а и изобщо не сме получавали финансиране 
от държавата, тъй като образецът е заверен като полудневна детска градина. Предвидени 
са 12 хил. лева за проектиране на улиците Чипровци; Безименна и Христо Ботев за 
кандидатстване пред комисията по бедствия и аварии. Заложените средства в размер на 30 
хил. лева по енергийна ефективност в образователните заведения се разделя в два 
параграфа, като 6 180 лева се прехвърлят в социални дейности. Закупуването на учебен 
скелет за СОУ Две могили и бензинопил отпадат от капиталовите разходи поради 
промяната в счетоводната политика на Общината. В капиталовите разходи имаме промяна 
и в източника на финансиране за изграждането на водопроводи на гробищните паркове в 
Общината – сумата от 45 396 лева се прехвърля от източник продажби в източник 
субсидия. 

Докладната записка беше разгледана обстойно на заседание на първа комисия, като 
становището ни е тя да бъде приета с едно предложение – да бъде внесена докладна 
записка за промяна на решението на Общинския съвет касаещо продажбата на дърва за 
населението, като сумата която сме приели да остане същата въпреки регистрацията на 
Общината по ЗДДС. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 По шестнадесета 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. 

№ 386 от 05.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 289 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.06.2016 г. в приходната и 
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2016 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.06.2016 г. 
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
30.06.2016 г. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 387/05.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят пред него. 
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По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представената информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят 
пред него е разгледана на заседание на комисията. Самият доклад започва с един анализ 
на събитията пред последната година настъпили в страната и чужбина, като по този начин 
се показва в каква среда се работи. Дадена е и подробна информация на това с какъв 
персонал се работи. Обърнато е и внимание на броя на учениците като цяло, тези, които са 
напуснали и тези, които са придошли. Учебната година е започнала с 23 ученици по-малко 
в сравнение с началото на учебната 2014/2015 г. В края на учебната година общият брой 
на учениците в училището е намалял с 18 ученици (минимален брой ученици за паралелка 
в V - XII клас). В училището се обучават и 12 ученици (16 ученици през миналата учебна 
година) в самостоятелна форма на обучение и 1 ученик в индивидуална форма. Средната 
пълняемост на паралелките от I до IV клас е 24.4 ученици (19.9 ученици през миналата 
година). За паралелките от V - VIII клас средната пълняемост е 22.2 ученици (20.5 през 
миналата година). За паралелките в гимназиалния етап средната пълняемост е 19.35 
ученици (23.3 ученици през миналата година). Общо за училището средната пълняемост 
на паралелките е 22.52 при 21 броя паралелки (20.7 ученици при 24 броя паралелки през 
миналата година). Броят на полуинтернатните групи е 9, от които в началния етап - 8, а в 
прогимназиалния – 1. 

Проблемите, които има за решаване училището са – Училището не е в състояние 
само да извърши ремонта на големия физкултурен салон. Необходимо е да бъде 
извършено саниране, ремонт на покрива, измазване, изграждане на отделна отоплителна 
система. От ремонт се нуждаят и училищните тоалетни. През м. февруари 2014 г. 
училището изготви проект по НП „Подобряване на училищната среда" на Министерството 
на образованието и науката. Сумата за извършване на ефективен и качествен ремонт на 16 
бр. санитарни възли е 200 000 лв. За съжаление, само няколко училища от 
кандидатствалите бяха одобрени. Вече трета година остава затворен зъболекарският 
кабинет - придобивка, която малко училища имат, но от която бяха лишени нашите деца. 
Ремонтът на кабинета училището е в състояние да извърши само. 

Становището на трета комисия е представената ни информация да бъде приета. 
В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Много обстойно се запознах с доклада на училището. На стр. 7 от нея пише за 
Държавните зрелостни изпити, където се казва, че е радостен факта, че на ДЗИ през м. май 
всички 24 дванадесетокласници се представиха много добре. Няма допуснати слаби 
оценки и всички зрелостници успешно се дипломираха. Има една получена шестица на 
ДЗИ по история и цивилизация, единствена в област Русе. Какво направи ръководството 
на Общината, поощрено ли е детето, което се е представило най-добре /спестили са му 
името/? 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Умишлено изчаках да минат информациите и на двете училища, за да взема 
отношение – много подробни сведения, отчети, приоритети, планове и т.н. са обхванати и 
в двете информации. Възхитен съм от написаното и в двете информации. Това, което 
искам да кажа, е че двете училища са на територията на Общината, Общината 
дофинансира, Общинския съвет взема решения, Общината е ангажирала като цяло с 
всичко друго, но не и с набирането на кадри, което е проблем, както е посочила г-жа 
Димитрова. Този централизиран подход на държавата не дава възможност да 
функционират правилно училищата по малките населени места. Не може инспектората по 
образование да взема решения за Общинските училища. 

3. Елка Маринова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили: 
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Намерението на училището е от следващата година да започнем поетапен ремонт 
на училищните тоалетни със собствени сили и средства, за което разчитам на Вашата 
подкрепа, това стои на дневен ред. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с казаното от г-н Чолаков – за 8 месеца аз все още не се 
познавам лично с Директора на РИО, стратегиите за образованието се пишат в 
министерството, а аз не знам какви са техните намерения. Не може Общината да се 
нагърби с оборудването на зъболекарския кабинет, ремонта на физкултурния салон или на 
тоалетните, колкото и това да ни е приоритет. 

Относно мотивацията на децата от страна на ръковоството на Общината – това дете 
не е изкарало тази 6-ца за Общината, а за себе си. Не смятам, че е необходимо да 
награждаваме децата, които изкарват високи оценки. 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г.  и Докладна записка с вх. № 387/05.07.2016 г. със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 290 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2015/2016 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2015/2016 г.  
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 388/05.07.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили 
2016-2020 година. 

По нея докладва:  

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

социални дейности”: 

 Представена ни е за приемане Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Две могили 2016-2020 година. Създаването на тази стратегия е 
нормативно регламентирано в чл. 19, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане и в чл. 
36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и е естествено 
продължение на Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в Община Две 
могили /2010 – 2015 г./. Обхватът на стратегията покрива всички населени места на 
територията на Община Две могили, като се обръща специално внимание на малките 
изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Със създаването на 
стратегията се цели да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до 
социални услуги. Общинското планиране има за цел да очертае насоките за създаване на 
мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи и е ефективна в 
своето действие от управленска и икономическа гледна точка. 
 Стратегията е много добре изготвена и аз искам да изкажа своите адмирации към г-
жа Сашка Димитрова, която я е изготвила. 
 Становището на четвърта комисия е стратегията да бъде приета в този и вид. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз също бих искал да благодаря на служителите от общинска администрация, за 
това което се прави в момента, това наистина ми харесва. Бих искал да изкажа 
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благодарност и към финансовата дирекция, тъй като и там мина одит и препоръките, 
които ни бяха дадени бяха незначителни, което означава, че и там работата върви доста 
добре. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 388 от 05.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 291 
  

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две 
могили 2016-2020 година. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 390/06.07.2016 г., относно: 

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

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представената информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” 
град Две могили през учебната 2015/2016 г. и проблемите, които стоят пред него беше 
разгледана много подробно на заседание на трета комисия. В нея подробно са описани 
целите и задачите, които се поставят в началото на всяка учебна година, направен е и 
подробен отчет на тяхното изпълнение. От информацията прави много добро впечатление 
полагането на усилия на ръководството на училището за придобиване на собствени 
средства, чрез организиране на обучения на външни лица за придобиване на 
правоспособност категория „В”; „Твк” и „Твк-з”; наем на сгради; наем на земя; вторични 
суровини и др. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

За нас е най-важен приема на нови ученици, защото има ли ученици, ще има и 
училище. При нас за момента приема е на високо ниво, резултатите също са много важни, 
защото те показват какво е качеството на образованието. Най-важното е съществуването 
на гимназията, а това е свързано с приема на ученици. 

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, във връзка с Решение 

№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 390 от 06.07.2016 г. 

със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 292 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Информация за 
резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през учебната 
2015/2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 
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Приложение: Информация за резултатите от дейността на Информация за 
резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през учебната 
2015/2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/06.07.2016 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния 
управител на Област Русе, Община Две могили за насрочване на извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация - град Русе за 
02.08.2016 година от 11:00 часа. В тази връзка се иска от нас да приемем решение за 
определяне на представител от Общината при невъзможност Кметът на Общината да 
вземе участие в Общото събрание. Комисията разгледа предложението и излезе със 
становище то да бъде прието в този вид. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, 

чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация и Докладна записка с вх. № 392 от 06.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 293 
 

1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 02.08.2016 г. от 
11:00 часа в град Русе, определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили 
да го представлява. 

2. Дава съгласие препоръчителния размер на вноска на държавата в бюджета на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за 2017 година да бъде от 16 500 
лева /шестнадесет хиляди и петстотин лева/. 

3. Съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 
канализация” ООД – град Русе за регулаторния период от 2017 – 2021 г.  

4. Дава принципно съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се 
на територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово включени в списъците 
по Приложение 1 на Договора сключен между АВиК – Русе и държавата и Община 
Ветово, да бъдат предоставени от Община Ветово, както следва: тези на територията на с. 
Топчий и с. Просторно – в собственост на Община Разград, Област Разград и тези на 
територията на с. Равно и с. Каменово – на Община Кубрат, Област Разград, като 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе ги опише от счетоводния си баланс. 

5. Разни. 
6. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/08.07.2016 г., относно: 

Допълнение на „Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  
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По нея докладва:  

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

Читалищното настоятелство на към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две 
могили възнамерява да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г.”, с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на 
латентна отоплителна система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-
1919” и „Лятно кино” гр. Две могили”. Във връзка с това, следва да се допълни Плана за 
развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. с нова конкретна мярка, тъй като тя не е 
включена 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 3.2.1., която има отношение към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-
1919” и „Лятно кино” гр. Две могили, но тази мярка е изпълнена по ПРСР 2007-2013 г., 
което налага допълнението. Становището на първа комисия е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 и 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. № 394 

от 08.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 294 
 

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 нова мярка, а 
именно:  

• „3.2.19. „Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на 
латентна отоплителна система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий-1919”  и „Лятно кино” 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 втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/08.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” – град Две могили с проект 
„Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна отоплителна 
система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” и „Лятно кино 
– град Две могили по ПРСР 2014 – 2020. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка е пряко свързана с предходната, само че тук вече трябва да 
дадем съгласието си НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” – град Две могили да 
кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на 
латентна отоплителна система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 
– 1919 ” и „Лятно кино – град Две могили по ПРСР 2014 – 2020. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да кажа, че сме уязвими, относно приемането на това решение. 
Какво имам предвид – в АОС е допусната техническа грешка. В АОС, който е съставен 
1997 година са изписани като публична общинска собственост масивната двуетажна 
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сграда на читалището и лятното кино ситуирани в имот с площ от 2 381 кв. м. без 
дворното място. В последствие е издаден нов АОС от 2010 година, в който вече дворното 
място е описано, но с решението си от 2011 година ние обявихме за частна общинска 
собственост само сградата на читалището. Така е и записано в новия АОС. Хубаво е да се 
изясни дали имаме друг документ, който касае собствеността. Освен това, от 2010 година 
имаме кадастрална карта на града, а продължаваме в решенията да изписваме имотите с 
УПИ. Решението от 2011 година, когато сме обявявали сградата на читалището за частна 
общинска собственост е с идентификационен номер. Считам, че тук имотът където е 
изписан с УПИ би следвало да се запише с идентификационния номер, по кадастралната 
карта на град Две могили. 

След приключване на разискванията по двадесет и втора точка от дневния 

ред, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 295 
 

1. 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 подкрепя кандидатстването на 
Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 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” 
на ПРСР 2014 – 2020 г.   

2. 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 удостоверява, че реализирането на 
проекта „Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна 
отоплителна система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1919” и 
„Лятно кино” гр. Две могили” е в съответствие с основните приоритети, заложени в 
Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година.  

3. 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. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе 
преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински 
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 20184.1.792 (двадесет хиляди сто 
осемдесет и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и две)  по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на град Две могили, Община Две могили, област Русе с 
площ 2381 кв. м. (две хиляди триста осемдесет и един квадратни метра) в т.ч. „Лятно 
кино” и възлага на кмета на общината да организира съставянето на нов Акт за частна 
общинска собственост. 

4. 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. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 
35, ал. 1, т. 3, пр. 1 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 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-
2020 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 

на ПРСР 2014-2020 г. на Министерство на земеделието и храните, възлага на кмета на 
Община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се учреди 
безвъзмездно право на строеж и право на ползване за срок от 10 години, считано от датата 
на подаване на заявлението за подпомагане в полза на Народно читалище „Св. Св. Кирил 
и Методий-1919” гр. Две могили – ползващо поземлен имот с идентификатор 20184.1.792 
(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и 
две)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, Община Две 
могили, област Русе с площ 2381 кв. м. (две хиляди триста осемдесет и един квадратни 
метра) с изградените в него „Сграда за култура и изкуство” и „Лятно кино”, а на архитекта 
на Община Две могили, да подготви необходимите документи, в това число и разрешение 
за строеж. След изтичане на 10 годишния срок, Община Две могили придобива 
безвъзмездно правото на собственост върху изграденото от Читалището. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 389/06.07.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Недкова Йорданова, живееща в 
село Помен за раждане на второ дете – Марин Ангелов Маринов. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на г-
жа Йорданова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на 
нашата община, поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено 
на 50 %. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 125 лева, тъй като бащата на детето не е жител на 
нашата община. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 389 

от 06.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 296 
 

 1. Отпуска на Снежана Недкова Йорданова, живееща в село Помен, община Две 
могили, област Русе, на улица „Дунав” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 
125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Марин Ангелов Маринов, роден 
на 23.05.2016 г., тъй като бащата на детето – Ангел Маринов Ангелов е с постоянен и 
настоящ адрес в град Русе, област Русе. 
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2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/14.07.2016 г., относно: 
Изменение 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”: 

Община Две могили подготвя интегриран проект за кандидатстване по Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г., с наименование „Реконструкция, модернизация, 
оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – 
ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и ЦДГ 
„Първи юни” с. Баниска, Община Две могили, област Русе”. В деловодството на общината 
е получено писмо от Националното сдружение на общините в Република България, 
относно критерии за подбор на общински проекти от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., в което се цитира, че „УО ще наложи ограничение 1 проект – 1 
обект”. Това означава, че Общината не може да кандидатства с гореописания интегриран 
проект, което налага да се направи изменение в Плана за развитие на Община Две могили 
2014-2020 г., а именно в приоритет 3 „Развитие на социалната сфера, на човешките 
ресурски и подобряване на жизнената среда, цел 3.1. Подобряване на социалната и 
образователната инфраструктура на общината. Втора комисия разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище тя за бъде приета. 

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 и 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. № 389 

от 14.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 297 
  

1. Изменя Приоритет 3 „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурски и 
подобряване на жизнената среда, цел 3.1. Подобряване на социалната и образователната 
инфраструктура на общината от Плана за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г., а 
именно: 

• мярка 3.1.11. „Ремонт и реконструкция на ЦДГ – с. Баниска, включително и 
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност” става „Въвеждане на 
енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две 
могили”; 

• мярка 3.1.21 „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на 
образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и ЦДГ 
„Първи юни” с. Баниска, община Две могили, област Русе” става 
„Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на 
образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска, община Две могили, област Русе” 

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

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 399/14.07.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект 



 

 30

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две 
могили”. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили има намерение да кандидатства с проект към Национален 
доверителен Еко Фонд, по ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията. 
Безвъзмездната финансова помощ за общини е до 95 % от стойността на проекта, а 
остатъка до 100 % се съфинансира от кандидата. Национален доверителен Еко Фонд по ос 
1 приема проекти за енергийна ефективност в сгради, което включва изолация на външни 
стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по 
осветление, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради и др. 
Наименованието на проекта е „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи 
юни” с. Баниска, Община Две могили, като Община Две могили трябва да участва със 
собствено съфинансиране. Първа комисия разгледа предложението и излезе със 
становище то да бъде прието. 

В разискванията по двадесет и пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос по тази докладна записка – от къде ще бъдат осигурени 
средствата от Общината за съфинансирането по проекта? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За тези 6-7 месеца се опитахме и направихме всичко възможно да обхванем всички 
сфери, по които може да кандидатства Община Две могили и максимално да бъдем 
подготвени когато бъде отворена програмата. Както виждате все още наредбата не е 
приета, постоянно се правят някакви промени, което ме довежда до мисълта, че 
финансовите средства, които ще са по тази програма са недостатъчни и ще се наложи да 
се търсят средства по най-различни начини. Така или иначе тази детска градина е в окаяно 
състояние и ние трябва да търсим начини, за да осъществим някакъв ремонт там. 
Средствата по този проект касаят само и единствено енергийната ефективност. Така или 
иначе средствата, които се искат от нас няма да са чак толкова много и ние ще направим 
всичко възможно да ги осигурим. 

След приключване на разискванията по двадесет и пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 

1 и 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. № 389 от 14.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 298 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Въвеждане на 
енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили”, 
финансиран от Национален доверителен Еко Фонд. 

2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Въвеждане на енергоспестяващи 
мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили”.  

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

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 400/14.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

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

И в тази докладна записка става въпрос за намерението на Общината да 
кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, с проект  „Реконструкция, 
модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община 
Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, община Две могили, област Русе”, за което е 
необходимо нашето решение. Дейностите по проекта са включени  в Планa за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г. Становището на първа 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. № 400 от 14.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 299 
  

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”, с проект  
„Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната 
инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две 
могили, област Русе”. 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Планa 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: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Уважаеми колеги, аз имам три въпроса към Кмета на Общината, а именно: 
1. В края на моя мандат спечелихме проект за оборудване на инфо-центъра за 

подобряване на публичната информация и за подобряване на информацията на 
гражданите. Беше доставено едно устройство в момента, в който аз вече бях в отпуска по 
предизбоната кампания, мисля че все още не работи. Каква е причината? 

2. На едно от предходните заседания на Общинския съвет, Кметът на Общината 
каза, че значително са намалели отпадъците, които се вкарват в депото, което е довело до 
намаляване на отчисленията, които ние внасяме за тон депониран отпадък. Въпросът ми е 
– Как се отчитат количествата отпадъци, които изхвърлят фирми, граждани с каруци, 
собствен транспорт и т.н., които не минават на кантар? Това не води ли до намаляване на 
отчисленията и Общината ще бъде може би уязвима за това, че внася по-малки суми за 
тон депониран отпадък. 

3. Преди няколко дни поставих на техническия сътрудник на Общинския съвет 
искане да ми бъде предоставено копие на новия договор с М-тел, който Кметът на 
Общината е подписал в последните няколко дни. На нея и е отказано да и бъде 
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предоставено такова копия, за което аз лично ходих при Кмета на Общината. Тогава в 
присъствието на двамата зам.-кметове, г-жа Красимира Русинова ми каза, че трябва да си 
подам писмено искане, за да ми бъде предоставен този договор. В чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА 
е казано какво трябва да стане, като това е записано съответно и в нашия Правилник № 1. 
Не е необходимо да се иска писмено да се представи нещо, което е публично. Ако това 
устройство, за което споменах в първия си въпрос работеше, то сега нямаше да има нужда 
да задавам този трети въпрос. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Във философията има една такава категория „причинно-следствени връзки”. 
Когато едно такова нещо се получава, обикновено има и причина, които са довели до това. 
Аз имам чувството, когато ми задавате въпроси, че Вие изобщо не сте били в тази Община 
в продължение на 4 години. Много от проблемите, с които се сблъскваме са следствие на 
причини, които са се случвали по Ваше време. 

По отношение на отпадъците – м. ноември отпадъците на сметището бяха стигнали 
до пътя Батишница – Две могили, а в същото време се отчитаха средства, че е почистено 
сметището. 

По отношение на въпроса Ви за договорите – учудвам се в каква държава живеем. 
В продължение на 9 месеца ние не можем да променим условията по договора с М-тел 
сключен от Вас. Този договор въобще го нямаше в Общината и е бил сключен точно 
малко преди ние да влезем в тази Община. Този договор нито беше заведен в Общината, 
нито някой нещо знаеше за него, единствено всеки месец идваха фактури за по 2 хил. 
лева. 

По отношение на Закона за достъп на обществена информация – не може всеки 
един гражданин да има достъп до всичко, което става в общинската администрация. Има 
си ред, по който може да бъде предоставена определена информация. Всеки, който се 
интересува си пуска едно искане до мен, оттам аз го насочвам до секретаря на Общината и 
до служителя в деловодството, преценява се от юристи дали този документ няма да е в 
ущърб за Общината и тогава вече се връща писмен отговор на гражданина. 

От 2007 година в Общината не е извършвана никаква проверка от страна на 
държавния архив. За моя изненада всички документи на Общината стояха по 
канцелариите на служителите. Поднасяха ми се документи с изходящи номера от 
различните инстанции от 2014 година, а входирани в нашата Община през м. декември 
2015 г. Това ме доведе на мисълта, че в Община Две могили не съществува ред, по който 
трябва този архив да се изгради. 

Ще изискам он Държавен архив да дойдат и да дадат препоръки какво трябва да се 
направи при нас. Първите стъпки ние ги направихме – беше изградено деловодство, 
където има служител. Всеки един документ вече идва при мен с входящ номер и със 
съответните срокове се ригестрира в електронен вид. Това е историята на всеки един 
служител какво върши през съответния мандат. 

За това устройство, за което споменахте, аз лично не знаех, никой не ми е 
докладвал, че има такова устройство и че трябва да бъде монтирано. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Не съм доволен от отговорите на Кмета на Общината. В предходния мандат, г-н 
Борисов, аз бях тук, но вас Ви нямаше. Увеличена е сумата на телефонните разговори, а не 
са намалели и кое от това, което искам да ми се предостави е тайна? 

Що се отнася до това, което казахте, че не е имало архив, това не е вярно. Г-н 
Борисов, като началник на Държавен архив към онзи момент може да потвърди, че тук са 
идвали и първите стъпки по подредба на архива бяха направени. Ненапразно документите, 
поради липса на помещения бяха занесени в сградата, която ни предостави Областна 
администрация. Аз мога да претендирам, че това, което е трябвало да се направи, 
Общината го е свършила. Това, което трябва да се надгражда, трябва да го направите Вие, 
които в момента управлявате Общината. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Нормално е да не сте доволен от отговора, г-н Христов. Аз не съм казал, че нищо 
не е направено, казах че имаше документи, които ми се носеха от 2014 г., това са фактите. 

По отношение на договора с М-тел, няма какво да крием, не е тайна и за разлика от 
Вас, договорът вече е в деловодството и е с номер. Гарантирам Ви, че с този новият 
договор, сметките ще намалеят значително. 

5. Румен Драков – Общински съветник: 

Аз искам да отправя един иск към Кмета на Общината – да бъде организиран още 
един екип към Спешна помощ. 

6. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Въпреки казаното до тук, аз искам да благодаря на Кмета на Общината, че при 
всеки един наш въпрос, той ни отговаря на момента и никога досега не ни е отказван 
отговор. 

7. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 Тъй като последните няколко месеца се водят доста ожесточени спорове по 
отношение на договорите сключени с мобилния оператор, предлагам в понеделник аз да 
входирам писмено заявление до Кмета на Общината с искане да ни бъдат предоставени и 
двата договора. Закона за местното самоуправление и местната администрация 
регламентира докъде Общинския съвет може да упражнява контрол върху действията на 
Кмета на Общината по отношение на решенията, които той приема. Спомняте си през 
2011 година изискахме заповедите, които издава Кмета на Общината, за да знаем какво 
става в тази Община и тогава стигнахме чак до Административния съд. 

Освен това, искам да Ви уведомя, че следващото заседание на Общинския съвет е 
предвидено за 26.08.2016 г., но с оглед организацията, която се създава с посрещането на 
делегациите, които очакваме да пристигнат по повод празника на града ни, може би 
заседанието ще го насроча или за 25.08.2016 г. или за 30.08.2016 г.  
  

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

 

Протоколът е изготвен на 21.07.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

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