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О Б ЩИНА  Д В Е  МОГИЛ И•  О Б ЛАС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 14 
 

Днес, 29 юли 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиринадесетото /извънредно/ заседание на VІI – мия 
Общински съвет – Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 14-тото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от 

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

В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили, Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – 
Обществен посредник в Община Две могили, Представител на Областния управител на 
област Русе, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото извънредно 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 две докладни записки, които 
с оглед характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/28.07.2016 г., относно: 
Допълнение на Решение № 274 по Протокол № 13/ 15.06.2016 година 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 429/28.07.2016 г., относно: 
Участие на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили по Проект „Красива 
България” мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. 

 

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

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме 
съответно нови т. 6 и т. 7 с изброените от мен по-горе две докладни записки, следствие на 
което т. 6 става т. 8, 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: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 417/26.07.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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        Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 423/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 424/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ЦДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе.  
Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 425/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ОДК „Д-р Пангелов” – Две могили  
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 426/27.07.2016 г., относно: 

Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем за финансови корекции от 
Министерството на финансите за изплащане на задълженията на община Две могили, 
възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/28.07.2016 г., относно: 
Допълнение на Решение № 274 по Протокол № 13/15.06.2016 година 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 429/28.07.2016 г., относно: 
Участие на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили по Проект „Красива 
България” мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. 

Докладва: Румен Марков – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 417/26.07.2016 г., относно: 

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

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
С Решение № 136 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на Общинския съвет взехме 

решение 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”. В деловодството на общината е 
получено писмо от Националното сдружение на общините в Република България, относно 
критерии за подбор на проекти за изграждане/обновяване на улици от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г., в което се цитира, че „по критерия за 
осигуряване на свързаност точки да се присъждат и в случай на проекти, при които 
ремонтираните улици имат връзка с общински път, водещ до по-висок клас път от 
републиканската пътна мрежа”. В тази връзка предлагаме ул. „Гагарин” гр. Две могили да 
бъде включена в  Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., тъй като тя 
директно има излаз на път III-5001 от републиканска мрежа. Докладната записка е 
разгледана от Втора комисия. Становишщето ни е да приемем предложеният ни проект за 
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решение, като се изпише пълното наименование на улицатта, а именно: „Юрий Гагарин”, 
а не както е дадено само: „Гагарин” 

2. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Първа комисия също разгледа настоящата докладна записка. Становището ни е да 

се уважи предложеният ни проект за решение, с направеното уточнение от Втора 
комисия.. 

В разискванията по първа точка взеха участие7 

1. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 
Съгласен съм с направеното уточнение от Втора комисия. 

След приключване разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 417 от 26.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 300 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на 
общината”, цел 2.1. „Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в 
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси”  от 
Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

1.1. Точка 2.1.52. „Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа  - ул. „Юрий Гагарин” гр. Две могили”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие ул. „Юрий Гагарин” гр. Две могили 
да бъде включена в проекта за кандидатстване по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници и спестяване на енергия”  

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

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

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 423/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното възпитание, 
обнародван в Държавен вестник, в бр. 79/13.10.2015 г., от 01.08.2016 г., следва да бъдат 
извършени промени във вида и финансирането на звената в системата на народната 
просвета. Досега действащите „Целодневни детски градини” се преобразуват в „Детски 
градини”. Предвид наложената промяна, следва да бъдат подадени документи в Агенцията 
по вписвнията, да се изготвят нови печати, с които институцията ще осъществява 
дейността си. Промяна трябва да се извърши и в длъжностните характеристики и 
трудовите договори на служителите. Втора комисия разгледа на свое заседание 
докладната записка. Предлагаме решението да добие следния вид: 
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1. Удостоворява преобразуването на Целодневна детска градина „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили в Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две 
могили, считано от 01.08.2016 г.  

2. Удостоверява преобразуването на Филиал „Олга Жекова” – село Кацелово на 
Филиал „Олга Жекова” – село Кацелово към Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – 
град Две могили”, считано от 01.08.2016 г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението 

В разискванията по втора точка взеха участие7 

1. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Съгласен съм с направеното предложение от Втора комисия. 

След приключване разискванията 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, Закона за 

предучилищното и училищното образование неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с писмо с вх. № 2355 от 12.05.2016 г. на 

началника на Регионалния инспекторат по образование – град Русе и Докладна 

записка с вх. № 423 от 27.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 301 
  

1. Удостоворява преобразуването на Целодневна детска градина „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили в Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две 
могили, считано от 01.08.2016 г.  

2. Удостоверява преобразуването на Филиал „Олга Жекова” – село Кацелово на 
Филиал „Олга Жекова” – село Кацелово към Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – 
град Две могили”, считано от 01.08.2016 г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 424/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ЦДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе.  
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Тази докладна записка е идентична с предходната докладна записка. Тя се отнася за 
ЦДГ „Първи юни” – село Баниска. Комисията предлага решението да придобие следния 
вид: 

1. Удостоверява преобразуването на Целодневна детска градина „Първи юни” – 
село Баниска в Детска градина „Първи юни” – село Баниска, считано от 01.08.2016 г.  

2. Удостоверява преобразуването на Филиал „Детелина” – село Бъзовец на Филиал 
„Детелина” – село на Бъзовец към Детска градина „Първи юни”, село Баниска, считано от 
01.08.2016 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Съгласен съм с направеното предложение от Втора комисия. 

След приключване разискванията по трета точка от дневния ред, 

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

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

предучилищното и училищното образование неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и писмо с вх. № 2355 от 12.05.2016 г. на началника 

на Регионалния инспекторат по образование – град Русе и Докладна записка с вх. № 

424 от 27.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 302 
  

1. Удостоверява преобразуването на Целодневна детска градина „Първи юни” – 
село Баниска в Детска градина „Първи юни” – село Баниска, считано от 01.08.2016 г.  

2. Удостоверява преобразуването на Филиал „Детелина” – село Бъзовец на Филиал 
„Детелина” – село на Бъзовец към Детска градина „Първи юни”, село Баниска, считано от 
01.08.2016 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 425/27.07.2016 г., относно: 

Преобразуване на ОДК „Д-р Пангелов” – Две могили  
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 Идентична докладна записка, като предходните две. Разликата е, че тази касае ОДК 
„Д- р Пангелов” – град Две могили Особеното тук е, че съгласно §18, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, 
съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищните педагогически 
учреждения продължават да осъществяват дейността си като „Центрове за подкрепа за 
личностно развитие”. Съгласно чл. 32 от същия закон, към наименованието на 
институцията следва да се включи и предмета на дейност, определена в чл. 49.  
 Втора комисия разгледа докладната запниска и предлагаме решението да добие 
следния вид: 

1. Удостоверява преобразуването на ОДК „Д-р Пангелов” – град Две могили в 
„Център за подкрепа и личностно развитие” – град Две могили, считано от 01.08.2016 
година.  

2. Дава съгласие дейността на преобразувания в „Център за подкрепа и личностно 
развитие „Д-р Пангелов”” – град Две могили да се определи като „развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта”. 

3. Цялостното наименование да се изписва: „Център за подкрепа и личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”” – град Две могили”. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Стефан Димитров – общински съветник: 

При това изменение, което правим, означава ли, че директорът на „Център за 
подкрепа и личностно развитие „Д-р Пангелов”” – град Две могили ще бъде назначаван от 
кмета на общината, а не от началника на РИО – град Русе? 

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

Да, означава. 
3. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Съгласен съм с направеното предложение за решение от Втора комисия. 

След приключване на разискванията по четвърта 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 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с §18, ал. 

1, т. 1, чл. 32 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и Писмо с вх. № 2355 от 12.05.2016 г. на началника на Регионалния 

инспекторат по образование – град Русе и Докладна записка с вх. № 425 от 27.07.2016 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 303 
  

1. Удостоверява преобразуването на ОДК „Д-р Пангелов” – град Две могили в 
„Център за подкрепа и личностно развитие” – град Две могили, считано от 01.08.2016 
година.  

2. Дава съгласие дейността на преобразувания в „Център за подкрепа и личностно 
развитие „Д-р Пангелов”” – град Две могили да се определи като „развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта”. 

3. Цялостното наименование да се изписва: „Център за подкрепа и личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”” – град Две могили”. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 426/27.07.2016 г., относно: 
Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем за финансови корекции от 
Министерството на финансите за изплащане на задълженията на община Две могили, 
възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. 

По нея докладва:  

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

Във връзка с прекратяването на договор за субсидия № 61635/15.09.2010 г. и 
договор за предоставяне на национално съ-финансиране № РД-02-2910353/6.12.2010 г. по 
проект MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки от ученици на две 
трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред 
обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 
2013 г., община Две могили е длъжна да възстанови сумите по договорите в размер на 
92429,67 евро. Погасяването на задълженията е важно с оглед кандидатстването на 
общината по различни програми през новия програмен период и предотвратяването на 
запориране на банковите сметки на общината. Финансовото състояние на общината не 
дава възможност за покриване на тези задължения в рамките на бюджетната година. Към 
30 .06.2016 г. общината има 322 хил.лв. просрочени задължения като не са включени 
финансовите корекции по проекти. От тях 150 хил.лв. са за разходи, извършени през 2015 
г. Изплащането на такава голяма сума би довело до невъзможност на общината да 
изпълнява функциите си. Първа комисия разгледа докладната записка и становището ни е 
да приемем предложения проект за решение.  

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Николай Христов – общински съветник: 

Искам да попитам кмета на общината, до къде стигна проверката на ВКС по този 
проект и какво е нейното становище? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Щом има докладна записка, значи има развитие. Проведох редица срещи по този 
въпрос. От ОД на МВР – град Русе считат, че има данни за извършено престъпление. Но 
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престои да се вземат и показанията на румънската страна. Тогава ще има решение. С оглед 
на това решение, ние може да си защитим правата, като заведен искове спрямо виновните 
лица. 

3. Николай Христов – общински съветник: 

Не виждам в решението за какъв срок ще бъде този безлихвен заем. 
4. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Предстои ми среща с министъра на финансите. С него ще разговаряме и по този и 
другите важни за Две могили въпроси с финансов характер. 

5. Марийка Андреева – директор Дирекция „ФСДУС”: 

По принцип заемът е за една година, но от кога до кога ще бъде това, ще се уточни 
допълнително. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 

5 от Закона за общинския дълг, чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси и 
Докладна записка с вх. № 426 от 27.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 304 
  

1. Общински съвет - Две могили дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг - 
временен безлихвен заем от Министерството на финансите за изплащане на задълженията 
на община Две могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект 
MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични 
общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по 
програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 г. при следните 
параметри: 
 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 180 000 
/Сто и осемдесет хиляди/ лева. 
 1.2. Валута на дълга – лева; 
 1.3. Вид на дълга – краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на 
чл. 3 ал. 5 от Закона за общинския дълг; 
 1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна 
субсидия; 
 1.5. Условия на погасяване - определени по ред, начин и в срокове определени от 
Министъра на финансите;  
 1.6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви, такси, 
комисионни и други – безлихвен кредит. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да отправи искане до Министерството 
на финансите за отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем за 
изплащане на задълженията на община Две могили, възникнали по повод наложени 
финансови корекции по проект MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки 
от ученици на две трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на 
спектаклите пред обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България 
Румъния 2007 – 2013 г. както и да предприеме всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по точка 1. 
 3. Решението подлежи на съдебен контрол пред Административен съд – Русе по 
реда на чл. 60, ал. 1 от АПК 

 

Шеста точка от дневния ред: 



 

 8

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/28.07.2016 г., относно: 
Допълнение на Решение № 274 по Протокол № 13/15.06.2016 година 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С Решение № 274 по Протокол № 13/15.06.2016 г., избрахме Временна комисия, 
която да организира и проведе конкурса за избор на Обществен посредник на територията 
на Община Две могили. При определяне на състава и, не предвидихме възможността ако 
на някой от членовете на комисията, по обективни причини се наложи да отсъства от 
работата и, той да бъде заместен от друго лице. С тази докладна се предлага да изберем 
трима колеги като резевни членове на комисията. Становището на Втора комисия е, да се 
уважи направеното предложение. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 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. № 428 от 28.07.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 305 
  

1. Допълва Решение № 274 по Протокол № 13/15.06.2016 година, като създава нова 
точка две и три от него със следното съдържание: 

„2. Избира резервни членове на комисията по т. 1: 
2.1. Севгюл Садулова Юмерова 
2.2. Димитър Петров Димитров 
2.3. Стефан Димитров Стефанов 
3. Ако някой от членовете на комисията, по обективни причини отсъства от 

работата, упълномощава Председателят на Временната комисия да го замести с едно от 
посочените в т. 2 лица.” 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 429/28.07.2016 г., относно: 
Участие на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили по Проект „Красива 
България” мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. 

По нея докладва:  

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

Участието на все още СОУ в проекта по „Красива България” се подкрепя от първа 
комисия. Становището ни е да приемем проекта за решение, като се отрази промяната в 
наименованието на училището след 01.08.2016 г., както вместо текста във втора точка „.. 
съответстващи на стойността на съфинасиране.” се замени с : „от стойността на проекта.” 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Николай Христов – общински съветник: 

Не виждам никого от ръковоството на училището тук, поради което считам, че 
кмета е информиран и ще може да отговори. По „Красива България” се кандидатства в 
началото на година. Някой проучвал ли е въпроса с кандидатстването. Когато бях кмет на 
общината, аз кандидатствах с проект и знам, че има много документи, които трябва да се 
подготвят. Тук ще се сменя ли собственост. И подходящо ли е училището да 
кандидатства. 

2. Красимира Русинова – зам-кмет на Община Две могили: 
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Училището може да кандидатства, тъй като отговаря на условията. То ще 
финансира проекта със собствени средства. 

След приключване на разскванията по седма 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. № 429 от 28.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 306 
  

1. Дава съгласие и подкрепа за кандидатстването на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
– град Две могили по Проект „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на 
достъпна среда на обществени сгради”. 

2. Определя средствата за съфинансиране да са в размер до 20% от стойността на 
проекта. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Христина Ефтимова – общински съветник: 

Аз искам да попитам г-н Георгиев, относно публикуваната във Фейсбук анкета. 
Интересува ме на коя социологическа агенция е възложено извършването и. Не защитавам 
общинското ръководство, но защо има съпоставяне на бившите кметове Енчо Петров, 
Драгомир Дамянов, Николай Христов с Божидар Борисов, при положение че са минали 
само осем месеца от началото на мандата. Анкетата не е достъпна до всички. В нея могат 
да участват само приятелите на г-н Георгиев. Много мои познати се обаждат да ме питат, 
дали да участват. Аз им казвам да гласуват за него. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – град Две могили: 

Анкетата се провежда по идея на МК „Единни за община Две могили” и по никакъв 
начин не ангажира Общинския съвет. Но считам, че е в интерес на общинското 
ръководство и на нас като Общински съвет, периодично да се правят анкети по различни 
въпроси. За съжаление, хората по-рядко отварят страницата на община Две могили, 
отколкото фейсбук. 

3. Божидар Борисов – кмет на Община Две могили: 

Аз нямам нищо против една такава анкета.  
 

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

 

Протоколът е изготвен на 29.07.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/БГ 

           Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


