ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
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

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес, 17 август 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в
конферентната зала, започна петнадесетото /извънредно/ заседание на VІI – мия
Общински съвет – Две могили.
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
На 15-тото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от
общо 17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).
Отсъства: Светлана Йорданова Цветанова.
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, Бисер Йончев – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен
посредник в Община Две могили, Кметове на населени места ото общината, 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 Божидар Борисов с вх. № 455/16.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 1, мярка 3.1.21 от Решение № 297 взето на заседание на Общински съвет
Две могили с Протокол № 13/15.07.2016 г.
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/16.08.2016 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили”.
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, по които има
готовност г-жа Христина Ефтимова да докладва, и следствие на което т. 6 става съответно
т. 8, моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
Няма.
При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”,
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 445/12.08.2016 г., относно:
Допълнение на т. 4 от Решение № 34 взето на заседание на Общински съвет-Две могили с
Протокол № 3 от 04.12.2015 г., изм. с Решение № 132 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на
Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № 176 по Протокол № 9/25.03.2016 г. на
Общински съвет – Две могили.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 446/12.08.2016 г., относно:
Допълнение на т. 4 от Решение № 88 взето на заседание на Общински съвет-Две могили с
Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. с Решение № 183 взето на заседание на Общински съветДве могили с Протокол № 9/25.03.2016 г.
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 447/12.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 1 от Решение № 240 взето на заседание на Общински съвет Две могили
по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изменено с Решение № 255 взето на заседание на
Общински съвет Две могили по Протокол № 12/24.06.2016 г.
Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 448/12.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 5 от Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия
за развитие на социалните услуги в Община Две могили за период 2017 г., приет с
Решение № 192, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол №
10/22.04.2016 г. и изменение на т. 2 от Решение № 239 по Протокол № 11/27.05.2016 г.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/12.08.2016 г., относно:
Изменение и допълнение на Решение № 241 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изм. с
Решение № 256 по Протокол № 12 от 24.06.2016 г.
Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 455/16.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 1, мярка 3.1.21 от Решение № 297 взето на заседание на Общински съвет
Две могили с Протокол № 13/15.07.2016 г.
Докладва: Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по
„Бюджет и финанси”.
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/16.08.2016 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили”.
Докладва: Докладва: Христина Ефтимова – 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. № 445/12.08.2016 г., относно:
Допълнение на т. 4 от Решение № 34 взето на заседание на Общински съвет-Две могили с
Протокол № 3 от 04.12.2015 г., изм. с Решение № 132 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на
Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № 176 по Протокол № 9/25.03.2016 г. на
Общински съвет – Две могили.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
С тази докладна записка е внесено допълнение към т. 4 от Решение № 34 за
Читалище в село Баниска. Допълнението се налага съобразно чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредба
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№ 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Допълнението на т. 4 в решението е, че след думите „за срок от 10 години” да се добави
„считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане”. Първа комисия разгледа
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение
да бъде приет.
Разисквания по първа точка нямаше.
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. № 445 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 307
1. Допълва т. 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общински
съвет– Две могили, където след думите „за срок от 10 години” да се добави „считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане” и придобива следният вид:
„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 20142020 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
- 1914” – ползващо сграда „Културен дом“, находяща се в ПИ № 520, кв. 56 по
регулационния план на с. Баниска, 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”.
2. 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. № 446/12.08.2016 г., относно:
Допълнение на т. 4 от Решение № 88 взето на заседание на Общински съвет-Две могили с
Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. с Решение № 183 взето на заседание на Общински съветДве могили с Протокол № 9/25.03.2016 г.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Докладната записка е идентична с предходната, само че тук става въпрос за
Читалището в село Батишница. Тук отново допълнението се налага съобразно чл. 26, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”. Допълнението на т. 4 в решението е, че след думите „за срок от 10
години” да се добави „считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане”.
3

Първа комисия разгледа настоящата докладна записка и излезе със становище
предложеният ни проект на решение да бъде приет.
Разисквания по втора точка нямаше.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 446 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 308
1. Допълва т. 4 от Решение № 88 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общински
съвет Две могили, където след думите „за срок от 10 години” да се добави „считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане” и придобива следният вид:
„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 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 7 на ПРСР 2014 – 2020 година на Министерството на земеделието и храните,
възлага на кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните
актове да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (десет) години, считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане в полза на Народно читалище „Пробуда
- 1927” село Батишница – ползващо сградата „Културен дом”, находяща се в УПИ ІV, в
кв. 21 по регулационния план на село Батишница, община Две могили, област Русе и на
архитекта на община Две могили, да подготви необходимите документи, в това число и
разрешението за строеж. След изтичане на 10 годишния срок, Община Две могили
придобива безвъзмездно правото на собственост върху изграденото от Читалището.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общинския съвет.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 447/12.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 1 от Решение № 240 взето на заседание на Общински съвет Две могили
по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изменено с Решение № 255 взето на заседание на
Общински съвет Две могили по Протокол № 12/24.06.2016 г.
По нея докладва:
1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
На свое заседание взехме решение за допълнение на Плана за развитие на Община
Две могили 2014-2020 г., приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките
ресурси и подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната
инфраструктура на общината” с точка 3.1.22. „Реконструкция, оборудване и обзавеждане
на Комплекс за социални услуги– ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ в гр. Две могили”. Със
свои последващи решение сме направили изменение на т. 3.1.22, която е добила вида:
„Преустройство, реконструкция, оборудване и промяна предназначението на
съществуващата сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ,
ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили”. В Общината е постъпило
4

писмо от Агенция за социално подпомагане, с което ни информират, че потребителите на
услугите ЦНСТВХУИ, ДЦДВХУ и ЦОП са от различни целеви групи и имат различни
потребности, определени от здравословното им състояние и социален статус. Съвместното
обитаване на потребители от различни целеви групи противоречи на действащото
социално законодателство, регламентиращо диференциране на социалните услуги за деца,
възрастни и хора с увреждания. В тази връзка се налага да променим наименованието на
проекта, което става: Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна
предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални
услуги – ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. Две могили. Втора комисия разгледа
предложеният ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет.
Разисквания по трета точка нямаше.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 447 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 309
1. Изменя точка 1 (точка 3.1.22.) от Решение № 240 взето от Общински съвет Две
могили по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изм. с Решение № 255 взето от Общински
съвет Две могили по Протокол № 12 от 24.06.2016 г., където наименованието на проекта
„Преустройство, реконструкция, оборудване и промяна предназначението на
съществуващата сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ,
ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили” се заменя с „Преустройство,
реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща
сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733,
кв. 47, гр. Две могили”.
2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише изменението в
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 448/12.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 5 от Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия
за развитие на социалните услуги в Община Две могили за период 2017 г., приет с
Решение № 192, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол №
10/22.04.2016 г. и изменение на т. 2 от Решение № 239 по Протокол № 11/27.05.2016 г.
По нея докладва:
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
С наше Решение № 192 приехме Годишен план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили за период
2017 г. В него са описани всички социални услуги, които действат и са предвидени да
бъдат разкрити на територията на Община Две могили. В точка 5 от плана за действие по
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две
могили за период 2017 г. е предвидено да бъде разкрит Дневен център за деца и възрастни
хора с увреждания в гр. Две могили. Със последващо наше Решение № 239 дадохме
съгласие да бъде разкрит „Комплекс за социални услуги” в град Две могили, за
подобряване качеството на социалните услуги в общината. Услугите, които са включени в
него са: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост;
Дневен център за възрастни хора с увреждания; Център за обществена подкрепа. С
постъпило писмо от Агенция за социално подпомагане ни информират, че потребителите
на услугите посочените услуги са от различни целеви групи и имат различни потребности,
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определени от здравословното им състояние и социален статус. Съвместното обитаване на
потребители от различни целеви групи противоречи на действащото социално
законодателство, регламентиращо диференциране на социалните услуги за деца,
възрастни и хора с увреждания. Поради тази причина Кметът на Общината предлага в
Комплекса за социални услуги да бъдат включени „Дневен център за деца с увреждания”
и „Център за обществена подкрепа”. Втора комисия разгледа предложението и излезе със
становище то да бъде прието.
Разисквания по четвърта точка нямаше.
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Докладна записка с вх. № 448 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 310
1. Изменя точка 5 от Годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили за период 2017 г., приет
с Решение № 192 по Протокол № 10/22.04.2016 г. на Общинския съвет Две могили,
изменено с Решение № 239 по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. с Решение № 254 по
Протокол № 12/24.06.2016 г., където Дневен център за деца и възрастни хора с
увреждания (ДЦДВХУ) става Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ).
2. Изменя т. 2 от Решение № 239 по Протокол № 11/27.05.2016 г., където:
• „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена
изостаналост” отпада;
• „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” става „Дневен
център за деца с увреждания”.
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общинския съвет.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/12.08.2016 г., относно:
Изменение и допълнение на Решение № 241 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изм. с
Решение № 256 по Протокол № 12 от 24.06.2016 г.
По нея докладва:
1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Докладната записка е свързана с предходната – налага се да направим изменение на
взето от нас решение, тъй като е постъпило писмо от Агенция за социално подпомагане, с
което ни информират, че потребителите на различните социални услуги са от различни
целеви групи и имат различни потребности, определени от здравословното им състояние и
социален статус. Съвместното им обитаване противоречи на действащото социално
законодателство, регламентиращо диференциране на социалните услуги за деца,
възрастни и хора с увреждания. Втора комисия разгледа предложеният ни проект на
решение и излезе със становище той да бъде приет.
Разисквания по пета точка нямаше.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, 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. № 449 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
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РЕШЕНИЕ
№ 311
1. Изменя точка 1 от Решение № 241 взето на заседание на Общински съвет Две
могили по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изм. с Решение № 256 по Протокол № 12 от
24.06.2016 г., където наименованието на проекта „Преустройство, реконструкция,
оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда /детско
заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I –
733, кв. 47, гр. Две могили” се заменя с „Преустройство, реконструкция, оборудване,
обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в
Комплекс за социални услуги – ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. Две могили”.
2. Допълва нова точка 3 от Решение № 241 взето на заседание на Общински съвет
Две могили по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. със следния текст „3. Общински съвет Две
могили дава съгласие за разкриване на нова услуга „Дневен център за деца с увреждания”
(ДЦДУ)”. Досегашна точка 3 става точка 4.
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общинския съвет.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 455/16.08.2016 г., относно:
Изменение на т. 1, мярка 3.1.21 от Решение № 297 взето на заседание на Общински съвет
Две могили с Протокол № 13/15.07.2016 г.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Община Две могили подготвя проект за 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
наименование „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на
образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска,
Община Две могили, област Русе”. Със своя заповед от 02.08.2016 г., Министър Десислава
Танев, в т. 4 посочва, че кандидатите общини могат да подадат не повече от три заявления
за подпомагане по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г. Приоритетно общината има намерение да кандидатства за: Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и
съоръженията и принадлежностите към тях (т. 1.1. от Заповед № РД09.552/02.08.2016 г.);
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях (т. 1.2. от Заповед №
РД09.552/02.08.2016 г.); Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от
процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни
средства (т. 1.4. от Заповед № РД09.552/02.08.2016 г.). Предвид ограничението в заповедта
на Министъра на земеделието и храните, Община Две могили не може да кандидатства с
проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната
инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили, област Русе” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., поради
което ние трябва да направим 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. Първа комисия разгледа предложената ни
докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде
приет.
Разисквания по шеста точка нямаше.
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По шеста 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. № 455 от 16.08.2016 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 312
1. Изменя т. 1, мярка 3.1.21 от Решение № 297 взето на заседание на Общински
съвет Две могили с Протокол № 13/15.07.2016 г., 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:
• 3.1.21 „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на
образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област Русе” става „Въвеждане на
енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили”
2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише изменението в
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/16.08.2016 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Национален доверителен Еко Фонд с проект
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили”.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Тази докладна записка вече касае желанието на Община Две могили 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 общината.
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 по осветление, енергоспестяващи мерки по сградни
инсталации, соларни инсталации на сгради и др. Наименованието на проекта е
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две
могили, като Община Две могили трябва да участва със собствено съфинансиране. Първа
комисия разгледа предложеният ни проект на решение и излезе със становище той да бъде
приет.
В разискванията по седма точка участие взеха:
1. Николай Христов – Общински съветник:
Нямам нищо против да се събираме и да вземаме дадени решения, ако е
необходимо можем да го правим и всеки ден. Искам само да кажа, че общинското
ръководство трябва да има политика, по която да работи и да знае какви цели преследва.
До сега аз не виждам какво развитие имат нашите решения касаещи проектите. Имаме ли
входирани проекти?
2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Сега са отворени мерките и сега е моментът да вземаме решения. Ако трябва да
вземаме решения след приема на документи, то означава, че всичко ще е напразно.
Общините, в които Общинските съвети не могат да се съберат и да вземат решения,
техните проекти ще отпаднат.
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3. Николай Христов – Общински съветник:
Мярката не се отваря за 1 ден и никой от нас няма да откаже да дойде, стига това да
има някакъв смисъл.
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
На мен също не ми е удобно да ви събирам толкова често. Беше ми много трудно да
взема решение кое да отпадне. През м. май се разбра, че ще може да се кандидатства по 3
проекта. Мислим кое е приоритетно – наистина училищата на мен са ми приоритет, но
училището в Баниска ще касае само жителите на село Баниска, проекта за улиците касае
всички населени места в Общината. От 1 година ЦНСТ и ЗЖ не са превеждали средства
към Обществено хранене за храната, която се осигурява. Разберете, трябва да свием тези
социални услуги, за да можем по този начин да ограничим разходите. Националния
доверителен Еко Фонд приема проекти за енергийна ефективност в сгради, което включва
изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи
мерки по осветление, енергоспестяващи мерки по сградни инсталации, соларни
инсталации на сгради и др. Този проект е много хубав също, ще се направи ремонт на
учулущето отвън, а ние вече със собствени средства ще се опитаме да правим ремонти и
вътре в сградата.
След приключване на разискванията по седма 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. № 456 от 16.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 313
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Въвеждане на
енергоспестяващи мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили”,
финансиран от Национален доверителен Еко Фонд.
2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Въвеждане на енергоспестяващи
мерки в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили”.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение решението на Общинския съвет.
Осма точка от дневния ред:
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Христина Ефтимова – общински съветник:
Г-н Борисов, на предходното заседание дадохме съгласие СОУ да кандидатства по
Красива България за ремонт на тоалетните. Въпросът ми е какво се случи там, училището
успя ли да пусне документите?
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Информацията, която имам е, че това което се е искало от Общината да се направи
е направено, оттам нататък вече училището е трябвало да подготви проект, но не го е
направило и за съжаление не са успели да кандидатстват. Към края на годината Красива
България пак ще бъде отворена и тогава вече се надявам да успеем.
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Аз искам да кажа, Кметът на Общината да обърне внимание на Кмета на Община
Борово – г-н Панайотов. Има много оплаквания от неподдържания път към Борово.
Дърветата са обхванали половината от пътната настилка и наистина е много опасно да се
шофира там.
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Ще взема мерки, ще говоря с Панайотов.
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Поради изчерпване на дневния ред, закривам петнадесетото /извънредно/ заседание
на новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.
Протоколът е изготвен на 17.08.2016 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № ……..
Екз. № 2 –за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МД/МД
Председател на Общинския съвет – Две могили:

_________________ (Байчо Петров Георгиев)
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