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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. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 16 
 

Днес, 29 август 2016 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна шестнадесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

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

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства Димитър Петров Димитров –  болен. 

 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, Галина 
Цветанова – Представител на Областна администрация град Русе, служители от Общинска 
администрация, кметове на кметства, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
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 

настоящото заседание на съвета, Кметът на общината ме уведоми, че оттегля своя 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 416/26.07.2016 г., относно: Приемане на 
Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламо – 
информационните и монументално – декоративни елементи и за осъществяване на 
рекламната дейност на територията на Община Две могили, област Русе. Тя е записана в 
дневния ни ред под номер 8. При това положение, докладните записки които са с номера 
от 9 до 27, минават с един номер напред. 

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 461/18.08.2016 г., относно: 
Избор и мандат на Обществен посредник, действащ на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Временната комисия за 

организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на 

територията на Община Две могили. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 406/22.07.2016 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 

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

3. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 411/26.07.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на движима вещ – собственост на ТД „Черни лом 2008” 
ЕООД. 

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. № 412/26.07.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

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

животновъдство и гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 413/26.07.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 414/26.07.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 415/26.07.2016 г., относно: 
Предоставяне право на собственост върху гора в земеделски земи. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 438/08.08.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на територията 
на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 440/08.08.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 
центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област 
Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 443/11.08.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 444/11.08.2016 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за второто тримесечие на 2016 година. 
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Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/15.08.2016 г., относно: 
Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 
2016 г. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/15.08.2016 г., относно: 
Промяна на т. 11 от Решение № 74, прието с протокол № 6/29.01.2016 г. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/17.08.2016 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/18.08.2016 г., относно: 
Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/22.08.2016 г., относно: 
Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2016/2017 година на територията на Община Две могили. 

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

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 464/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалина Милкова Пламенова, живееща в 
село Чилнов за раждане на първо дете – Людмил Мартинов Валентинов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 465/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ашиме Юкселова Шакирова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Алтай Шакир Али. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 466/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ибишева Салимова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Бертин Мергюнов Бейтулов. 

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

социални дейности”. 

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

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 467/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, живееща в 
село Батишница за раждане на близнаци – Виктория Галинова Тодорова и Теодора 
Галинова Тодорова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

        Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 468/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Радинела Стефанова Ботева, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Наталия Владиславова Недкова. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Венелинова Великова, живееща в 
село Баниска за раждане на второ дете – Ани Свиленова Костадинова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 470/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща 
в град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 471/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 
Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

социални дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 461/18.08.2016 г., относно: Избор и 

мандат на Обществен посредник, действащ на територията на Община Две могили, област 
Русе. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Временната комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община 

Две могили: 

Колеги, комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен 
посредник на територията на Община Две могили, област Русе проведе две заседания, 
като на първото проверихме представените от кандидатите документи, а на второто – 
проведохме интервю с допуснатите до конкурса участници. Преценихме, че и двамата 
кандидати отговарят на изискванията за Обществен посредник, затова са допуснати до 
днешното гласуване.  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, редно е да дам думата на двамата кандидати, за да се представят пред 

всички общински съветници. Затова първо давам думата на Бойка Анчева, а след нея – на 
Йордан Борисов. Моля. 

2. Бойка Анчева – Кандидат за Обществен посредник: 
Казвам се Бойка Маринова Анчева и съм на 47 години, живея в село Караманово. 

Завършила съм статистика и иконометрия в Свищов, магистър съм по право. За този 
конкурс аз разбрах от в-к „Утро” и нито за миг не съм се съмнявала, че точно това бих 
искала да работя не само като юрист, а и като човек и като жена. Никого не познавам тук, 
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Вие също не ме познавате, но смея да Ви уверя, че съм много честен и почтен човек и ще 
работя за гражданите на тази Община. Как се подготвих за този конкурс – на първо място 
прегледах всички нормативни документи, за да мога да се запозная с Вашата Община. 
Всичко, което е в сайта на Общината аз съм го проучила. Прочела съм двата отчета на сега 
действащия Омбудсман на територията на Общината, а и на всички действащи 
Обществени посредници за страната. Запозната съм с това как трябва да работя и с какво 
ще се занимавам. Единственото, което ме притеснява, е че не съм позната на Вас, но се 
надявам да ми дадете шанса да Ви покажа на какво съм способна. Занимавам се основно с 
търговия, работя като юрисконсулт във фирмата на съпруга ми. 

3. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
Уважаеми Господин Председател, 
Уважаеми Господин Кмет на Община Две могили, 
Уважаемо ръководство на Общинския съвет, 
Уважаеми Общински съветници, гости, 
Уважаеми телевизионни зрители, 
За да спестя време и от уважение към институцията „ Обществен посредник”, 

представянето ми е в писмена форма. 
Започвам с моята кратка визитка: 
Име: Йордан Борисов 
Образование: висше: история, журналистика, право 
Месторабота: Обществен посредник на Община Две могили и хоноруван 

преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе. 
Смейно положение: Женен с двама сина. 
Съд и прокуратура: неосъждан, незадържан и неподвеждан под съдебна 

отговорност. 
Представям, уважаеми общински съветници, кратката си визитка пред вас, защото 

вие и обществото трябва да сте запознати със житейската биография на всеки, който се е 
посветил и се посвещава да служи и помага на хората. В този смисъл обществения 
посредник трябва да е с добро и неопетнено минало и име, което предопределя и е 
гаранция за доверието на гражданите към неговата дейност. Освен защитник на законните 
права и достойнство, нарушени от дадена администрация, монополно обединение и 
фирма, той внимателно изслушва и разглежда жалбите на гражданите, съпричастен е към 
техните болки, консултира по-нататъшните им действия, проучва обстоятелствата по 
жалбите, прилага материалния закон при тяхното решаване, но не по-маловажно е 
неговото човешко отношение, да предразположи и се опита да погледне зад точката и 
запетаята на закона и да помогне. И ако успее, то тогава удовлетворението остава и за 
двете страни. Изпитвал съм това чувство! 

Общественият посредник не е чиновник. Той е независима и безпристрастна 
институция, която има правомощия да работи с държавни, общински и обществени 
организации, монополни обединения и фирми, както и със съд, прокуратура и медии. 
Целта е подобряване на административното обслужване на гражданите, а управлението да 
е прозрачно за хората чрез постоянна и актуална информация за състоянието на 
общинските имоти, обавени и спечелени търгове, обяви за работа, решенията на 
общинския съвет, финансовото състояние на общината, спечелени европейски проекти. 

Обществения посредник трябва да е комуникативен, да притежава дарбата да 
предразполага и работи с хората, да има нужната култура на поведение и най-важното – 
хората да го познават и да изкажат спокойно болката си от нарушени права и достойнство. 
От ежедневните си срещи разбрах, че дори и да не можеш да помогнеш, желанието да го 
направиш, е достатъчно човекът да почувства нужното внимание и сериозно отношение 
към неговия проблем. 

Нов момент в дейността на обществени посредник, който не е регламентиран в 
правилника за неговата дейност и съм го приложил успешно в Община Две могили, е 
съдействие на администрацията и общинския съвет за подобряване условията за живеене в 
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общината чрез съвместни дейности, инициативи за подобряване инфраструктурата, 
социалната дейност, запазване на културните паметници. В това отношение съм 
допринесъл немалко през изминалия мандат и продължавам да го правя. За в бъдеще ще 
задълбоча тази си дейност. 

Мисията на обществения посредник е била до сега и ще бъде и за в бъдеще работа с 
хората в града и в малките населени места като организира приемни. Чрез тях хората 
дават гласност на натрупаните обществени настроения и проблеми. Приемните са 
връзката на хората с общинската администрация и общинския съвет. Участието на 
местните кметове в тях спомага да преоткрият позабравени нерешени проблеми или 
неизпълнени обещания. Провеждам такива приемни и съм убеден в тяхната ефективност. 

Обществения посредник, ползвайки Конституцията и законите в Република 
България, Договора за присъединяване на страната към ЕС /чл.6/, Хартата за основните 
права на гражданите на ЕС, Кодекса за добро поведение на администрацията към 
гражданите, както и опита на националния и европейски омбудсман, с които аз си 
кореспондирам отг 2013 година, може и е задължително да отправя препоръки към 
общинската администрация и общинския съвет с цел да се подобри административното 
обслужване на населението, за по-добро и прозрачно управление и ненарушаване правата 
и достойнството на отделния човек. 

Уважаеми общински съветници, днес Европа е изправена пред политимеска 
лигитимност. Нараства недоверието на гражданите към институциите. Мнозина смятът, че 
гласът им все по-малко се чува за да изскажат нарушените си права. И за в бъдеще една от 
активните ми роли, в качеството ми на местен омбудсман, е да формулирам проблема във 
всяка жалба и да се опитам да сближа администрация и човек. Такава е била и дейността 
ми през изминалите два мандата. Не съм ощетил община Две могили, защото със собствен 
автомобил и средства пътувам до Две могили и до приемните по населени места. Когато 
помагаме на хората – помага ме и на себе си ! 

Уважаеми общински съветници, споделих с Вас част от моя опит и виждане за 
работата на обществения посредник на Община Две могили. Предстоят да се реализират 
нови инициативи за да почувстват гражданите, че има институция, която може да ги 
защити от беззаконното отношение към тях. Практиката в тази посока ми дава основание 
да поискам вашата подкрепа. 

Благодаря! 
 

Христина Ефтимова – Председател на Временната комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община 

Две могили, област Русе: 

Като Председател на Временната комисия по организиране и провеждане на 
конкурса за избор на обществен посредник, действащ на територията на Общината искам 
да обява процедурата по гласуването.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има два правоъгълника с имената на 
кандидатите. Отивате на определеното тук в ъгъла място за гласуване и правите своя 
избор. Бюлетината я поставяте в плика и ги пускате в кутията. После идвате при 
комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. За избран ще се смята кандидатът 
получил мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници или 12 гласа. Ако няма 
въпроси, моля комисията да покаже кутията, да подпише лепенките и да запечата с тях 
кутията. Въпроси – няма. 

Комисията е готова да проведе процедурата по избора за „Обществен посредник, 
действащ на територията на Община Две могили, област Русе”. Затова, пристъпваме към 
гласуване.  

Като си чуете името, елате при нас, за да получите една бюлетина и един празен 
непрозрачен плик. Гласувайте на определеното за целта място. Направете своя избор. 
Сложете бюлетината в плика и ги пуснете в тази кутия. След това се подпишете в списъка 
на гласувалите. 
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Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която само едно 
име стои отбелязано.  

Недействителни са бюлетините, когато:  
1. В избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани две и повече имена;  
2. Бюлетината не е по установения образец. 
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Има ли някой от общинските съветници който да не е разбрал как ще протече 

гласуването? 
Няма. 
Започваме. 

 

Комисията кани по азбучен  ред съветниците да гласуват. Дава им по една 

бюлетина и един празен непрозрачен плик.  

Съветниците отиват на определеното за гласуване място. Правят своя избор. 

Слагат бюлетината в плика и ги пускат в кутията. След това се подписват в списъка на 

гласувалите. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Временната комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община 

Две могили, област Русе: 

Обявавам гласуването на общинските съветници за избор на „Обществен 
посредник на територията на Община Две могили, област Русе” за приключило.  

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 16 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според начина на 
гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   16. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 
следва: 
3.3.1. Йордан Петров Борисов е получил 16 гласа. 
3.3.2. Бойка Маринова Анчева е получила 0 гласа. 
 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 
„Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе”, 
Общинският съвет на основание чл. 21а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 5, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 11 от Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на 
община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 461 от 19.08.2016 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 314   

1. Избира, считано от 29.08.2016 г., за срок от 4 (четири) години Йордан Петров 
Борисов, живеещ в град Русе, за Обществен посредник, действащ на територията на 
община Две могили, област Русе. 

2. В 14 – дневен срок от днес, същия следва да постъпи на работа, като задължава 
Кмета на Община Две могили да сключи с него договор. 

 

Втора точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 406/22.07.2016 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 

По нея докладва:  
1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, с която ни е представен за приемане Отчет за изпълнение на Бюджета 
на Общинския съвет за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 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. 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 и Докладна записка с вх. № 406 от 22.07.2016 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 315   

1. Приема Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 411/26.07.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на движима вещ – собственост на ТД „Черни лом 2008” 
ЕООД. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която е във връзка с предоставяне безвъзмездно на движима 
вещ – собственост на „Черни лом 2008” ЕООД, а именно Самоходно шаси СШ 2540 с 
регистрационен № Р 03069. Балансовата стойност на шасито е 1 662.50 лева към 
30.06.2016 г. Поради невъзможността от осигуряване на постоянна работа за самоходното 
шаси в границите на гр. Две могили и при наличието на други товарни транспортни 
средства е по-целесъобразно шасито да бъде предоставено за безвъзмездно ползване на 
кметство с. Острица, където ще се използва за нуждите на населеното място. Становището 
на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като в т. 1 след думите 
„… за безвъзмездно ползване …” се добавят думите „… от ТД Черни Лом 2008 ЕООД …”. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
По трета 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. 1, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 73, ал. 4 от Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване правата на собственост на Община Две могили в търговски дружества 
с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 
за сключването на договори за съвместна дейност на Община Две могили, област 
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Русе, и Докладна записка с вх. № 411 от 26.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 316   

1. Дава съгласие самоходно шаси СШ 2540 с регистрационен № Р 03069 да бъде 
предоставено за безвъзмездно ползване от ТД „Черни Лом 2008” ЕООД на Кметство с. 
Острица за срок от 4 (четири) години.  

2. Всички разходи по обслужването на шасито, като горива, масла, гуми, 
техническо обслужване, ремонти и др. са за сметка на Кметство с. Острица. 
 3. Възлага на Управителя на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – инж. Кънчо Кънев да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на решението, като издаде заповед и 
сключи договор с Кметство с. Острица. 
 4. В тридневен срок от изпълнението на решението да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 412/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

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 № 420/27.03.2005 г., находящ се в землището на с. Каран Върбовка, с площ от 
20.932 дка с начин на трайно ползване “Изоставена нива”. Със своя заповед, Кметът на 
Общината е прекратил действието на Договор № 342 от 01.10.2010 г. за отдаване под наем 
на гореописания имот поради смърт на лицето Нихат Ниазиев Мехмедов, който е бил 
наемател на имота. В деловодството на Общината е постъпило заявление от Сибел 
Фикретова Юсеинова, с което изявява желание за наемане на имоти общинска 
собственост с № 000246, № 000249 и № 075010, находящи се в землището на с. Каран 
Върбовка. Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
тази и следващите две докладни записки, търсихме начини тези имоти да преминат в 
ползване на същото семейство, но за съжаление такова законово основание няма. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
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, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 20, ал. 1 и 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 и т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния 
размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна 
записка с вх. № 412 от 06.07.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 317 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване имот № 075010, находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с площ от 20.932 дка с начин на трайно ползване 
“Изоставена нива”, VI категория, при граници и съседи: имот № 000263- полски път на 
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Община Две могили, имот № 000264-пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от 
10 (десет) години. 
 2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 37.00 лева 
(тридесет и седем лева) на декар, съгласно т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния 
размер на месечния 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. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Каран Върбовка, 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. 

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

4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земята по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, която е предмет на това решение и за която ще бъде сключен договор за наем, 
подлежи на коригиране. 

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

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 413/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Докладната записка е идентична с предходната. Тук имотът е отново в землището 
на село Каран Върбовка, но площта е 5.398 дка. Началната годишна наемна цена при 
провеждането на търга да бъде 50.00 лева на декар. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, 
област Русе и т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем 
за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и 
общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 413 от 
26.07.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 318   

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване имот № 000246, находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с площ от 5,398 дка с начин на трайно ползване 
“Рибарник” при граници и съседи: север - имот № 000245- пасище, мера на земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, изток – имот № 000243-дере на общината, юг – имот № 000247- пасище, мера 
на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от 10 (десет) години. 
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 2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 50.00 лева 
(петдесет лева) на декар, съгласно т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния 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. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Каран Върбовка, 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. 

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

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

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 414/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 2880/15.06.2010 г., находящ се в землището на с. Каран Върбовка, с площ 
от 8.386 дка с начин на трайно ползване “Рибарник”. Това е последния имот, към който е 
изявено желание за наемане от един и същ наемател. Комисията разгледа и тази докладна 
записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По шеста 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 50 т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния 
размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна 
записка с вх. № 414 от 26.07.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 319   

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване имот № 000249, находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община 
Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с площ от 8.386 дка с начин на трайно ползване 
“Рибарник” при граници и съседи: север - имот № 000247- пасище, мера на земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, изток – имот № 000243-дере на общината, югозапад – имот № 105002-зелесена 
територия на МЗГ-ДЛ/ДДС за срок от 10 (десет) години. 

 2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 50.00 лева 
(петдесет лева) на декар, съгласно т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1дка 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. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
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2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 
Каран Върбовка, 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. 

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

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

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 415/26.07.2016 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху гора в земеделски земи. 
По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Постъпила е докладна записка за предоставяне право на собственост върху гора в 
земеделски земи. Това се налага, тъй като с решение № 118 от 06.06.2016 г. на Беленски 
районен съд е признато за установено по отношение на Община Две могили, че Йордан 
Георгиев Янков от с. Кацелово е собственик на имот № 000127 в землището на с. 
Кацелово с площ от 0.798 дка. За предоставяне на собствеността е необходимо наше 
решение, съгласно разпоредбите на &27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Комисията 
разгледа предложеният ни проект на решение и го приема като предлага в т. 1 от решение 
да се запише вместо „Дава съгласие …” думата „Предоставя …”. 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 § 27, ал. 
2 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение № 118 от 
06.06.2016 г. на Беленски районен съд по гр. дело № 172 по описа за 2016 г. и 
Докладна записка с вх. № 415 от 26.07.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 320   

1. Предоставя на Йордан Георгиев Янков от село Кацелово, община Две могили, 
област Русе следния недвижим имот: 

1.1. Имот № 000127 в землището на село Кацелово, област Русе, с ЕКАТТЕ 36703 
с площ от 0.798 дка, IХ /девета категория/, при граници: имоти № 000128 и № 000170. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 438/08.08.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на територията 
на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
На 04.08.2016 г. в Общинския съвет е получено Постановление, подписано от 

прокурор в Окръжна прокуратура – град Русе. В него се посочва, че разпоредбата на чл. 
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22, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 е 
незаконосъобразна и противоречаща на чл. 80 от ЗМДТ, тъй като сме предвидили 
възможност разрешението за търговска дейност да бъде отнето и когото търговецът: „… 
не поддържа чистотата на територията на обекта и прилежащата му площ.”. По тази 
причина, ни е даден срок до 17.08.2016 г. да уведомим Окръжна прокуратура – град Русе, 
какви действия и в какъв срок ще бъдат предприети от наша страна, за да бъде поправено 
съществуващото противоречие в Наредба № 2 с нормативната регламентация на чл. 80 от 
ЗМДТ. Комисията разгледа предложението за изменение на наредбата и излезе със 
становище в §1 да приемем само второто предложение, а т. 6 от чл. 21 на наредбата да си 
остане, тъй като според нас нямаме противоречие в тази точка. 
 

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

правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Георги Георгиев, а 
именно в параграф 1 в чл. 21, т. 6 остава във вида, в който е в наредбата, а в ал. 2 текста 
„..и 6 …” се заличава, а между числото „…4…” и „…5…” вместо запетая се поставя съюза 
„и”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

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

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

се”, предложението се приема. 
Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание основание чл. 

21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс и Докладна записка вх.№ 438 от 08.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 321 

  

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на 
територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.09.2016 г. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 440/08.08.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 
центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област 
Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 



 

 14

Законът за училищното и предучилищното образование, който влиза в сила от 
01.08.2016 г. предвижда разработване на Наредба за Регистър за вписване на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа и личностно развитие на територията на община 
Две могили, обстоятелствата, които подлежат на вписване и реда за вписване в регистъра, 
съгл. чл. 346, ал. 2 от ЗПУО.  

Проект за Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 
центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област Русе 
включва модел за визията на Регистъра, насоки за работа с него: видове Регистри, 
обстоятелствата, които подлежат на вписване, отговорни по вписване и съхранение лица, 
ред на вписване на информацията и др. Разработен е изцяло по Закона за училищното и 
предучилищното образование и съдържа препратки към държавния нормативен документ. 
Основна част от Проекта на Наредба са обстоятелствата, които подлежат на вписване и 
реда за тяхното отразяване в Регистъра. Втора комисия разгледа предложения проект на 
наредба и излезе със становище той да бъде приет. 

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

правилник Наредбата ще бъде гласувана глава по глава. 
 

Който е съгласен с Глава първа – Общи положения, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава втора – Видове регистри, отговорни лица и съхранение, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава трета – Съдържание и визия на регистъра, моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава четвърта – Обстоятелства и ред на вписването, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Глава пета – Преходни и заключителни разпоредби, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във 
връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 
връзка с чл. 346, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 
75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 
нормативните актове и Докладна записка с вх. № 440/08.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 322   

1. Приема Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 
центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област 
Русе, която влиза в сила от 01.09.2016 г. 

Приложение: Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини 
и центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област 
Русе. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 443/11.08.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост общините задължително 
застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а ал. 2 изисква 
Общинският съвет да определи имотите – частна общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане. В проекта на списък на имотите – частна общинска 
собственост, които да бъдат застраховани през 2016 г. задължително са включени такива, 
които по начин на ползване и сега продължават да имат публичен характер: читалища и 
звена на общинска бюджетна издръжка. Предложението е обектите да се застраховат по 
балансовата стойност, но само за сградите. Становището на комисията е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Наистина е необходимо да вземем такова решение, но аз имам един въпрос към 

Кмета на Общината – Коя е застрахователната компания, която ще извърши 
застраховането? Стойността на активите е значително голяма – каква е сумата на 
застраховката и предвидени ли са средства в бюджета на Общината? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Христов, по въпроса за застрахователната компания – новото 

ръководство налагаме практика още от есента с всички други неща, които трябваше да 
бъдат застраховани, пуснахме обяви и избрахме най-ниската оферта, която беше 
предложена. 

3. Марийка Андреева – директор Дирекция „ФСД и управление на 
собстваността” в Община Две могили: 

Беше проведена обществена поръчка, който приключи края на м. януари с 
подписване на договор и различните позиции ги спечелиха различни фирми. В момента 
тази застраховка ще бъде сключена само за 5 месеца до края на годината, а м. декември 
ще Ви предложим нов проект на решение за приемане. Застраховката е на ниска стойност 
и е предвидена в бюджета, става въпрос за около 200 лева за петте месеца. 
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След приключване на разискванията по десета 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. 9, ал. 
2 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 443/11.08.2016 г. с 
16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 323   

1. Определя списък на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане за 2016 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението, както и при необходимост да предлага за утвърждаване 
промени в списъка по т. 1. 

Приложение: Списък на имотите – частна общинска собственост, подлежащи на 
задължително застраховане. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 444/11.08.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за второто тримесечие на 2016 година. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената 
информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили. Такава 
информация се внася на основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 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. 
Общинска администрация си е направила труда много подробно да ни запознае с 
направените промени за второто тримесечие на 2016 г., а те са както следва: 

През месец април промените са – получено дарение в увеличение на „Текущи 
помощи и дарения от страната” в размер на 500 лева. В дейността „Център за настаняване 
от семеен тип” Две могили /дофинанисране/ – увеличение на §1015 с 500 лева. 

През месец май - получено дарение в увеличение на § 4501 „Текущи помощи и 
дарения от страната” в размер на 6 275 лева. В дейността „Общинска администрация” Две 
могили – увеличение на §5204 „Придобиване на транспортни средства” с 6 100 лева. В 
дейност „Общински съвет” увеличение на § 1020 „Външни услуги” със 175 лева. Кметство 
Могилино – Дейност „Чистота” – намаление на § 1015 „Материали” с 1 200 лева, 
увеличение на § 1030 „Текущ ремонт” с 1 200 лева за ремонт на шасито. 

През месец юни – получено дарение в увеличение на § 4501 „Текущи помощи и 
дарения от страната” в размер на 9 590 лева. В дейността „Център за настаняване от 
семеен тип” Две могили /дофинанисране/ – увеличение на §1020 „Външни услуги” с 100 
лева. В дейността „Общинска администрация” Две могили – увеличение на § 1062 
„Разходи за застраховки” със 110 лева, § 1901 „Платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни санкции” със 140 лева, § 1981 „Платени общински 
данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” с 44 лева. §5204 
„Придобиване на транспортни средства” с 4 995 лева. В дейност „Други дейности по 
отбраната” – увеличение с 4 201 лева на §1016 „Вода, горива, енергия”. 
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Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета 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, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси, чл. 40, ал. 4 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. № 444/11.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 324   

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второто 
тримесечие на 2016 година. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/15.08.2016 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 
2016 г. 

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

Общинско предприятие „Обществено хранене” е специализирано звено и 
второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Две могили. То 
осъществява своята дейност въз основа на Правилник № 6 за устройството и дейността 
му. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилник № 6 са определени дейностите, които 
предприятието има право да извършва: Приготвяне и доставка на храна за ученици и лица, 
ползващи услугите на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост (ЦНСТДВХУИ) гр. Две могили и Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост (ЗЖХУИ) с. Могилино. През отчетния период столовото хранене се 
извършваше само за учениците от СОУ гр. Две могили. Към 30.06.2016 г. ЦНСТВХУИ гр. 
Две могили дължи на предприятието сумата от 19 620.93 лева за неплатени фактури от м. 
ноември 2015 г. Към 30.06.2016 г. ЗЖХУ с. Могилино дължи на предприятието сумата от 
13 818.50 лева за неплатени фактури от м. септември 2015 г. Предприятието извършва и 
дейността приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на Домашен 
социален патронаж. Капацитетът на дейността е 150 потребители, утвърдена с решение на 
Общински съвет. Към 30.06.2016 г. потребителите на социалната услуга са 195 броя. 
Разносът на храната се извършва целогодишно без прекъсване само в работните дни. 
Потребителите на услигата заплащат определената в Наредба 5 такса и към момента няма 
неплатени такси. Общинското предприятие реализира дейност по проект ”Обществена 
трапезария” за периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. за 50 бр. бенефициенти. 
Реализирането на дейността по социалната услуга ”Обществена трапезария” включва 
предоставянето на храна за обяд. Финансирането на услугата е изпълнено 100 % от фонд 
“Социална закрила”. Ползвателите на услугата са лица с ниски доходи, подлежащи на 
подпомагане от Дирекция ,,Социално подпомагане” гр. Две могили - самотно живеещи 
възрастни хора, деца с увреждания и др. През м. януари 2016 г. в предприятието са 
постъпили 13 броя заявления от самотни и възрастни хора от с. Горско Абланово да 
получават храна ежедневно до населеното си място. Потребителите на услугата започват 
да се хранят от 12.01.2016 г. Предвид факта, че населеното място не е на територията на 
Община Две могили и спазвайки разпоредбата на чл. 3б, ал.,4 от Правилник № 6 за 



 

 18

дейността  на предприятието, месечната такса се оказва непосилна за потребителите и те 
са преустановили храненето от 18.05.2016 г. 

Предприятието работи и по една нова дейност – предоставяне на хотелиерски и 
ресторантъорски услуги, която е свързана с организиране на туристическа дейност на 
пещера „Орлова чука” и прилежащите павилион „Бърза закуска” и настаняване в 
туристическата спалня. 

От 01.06.2016 г. числеността на персонала на предприятието е увеличен с 2 щатни 
бройки специалист „Туризъм” и 1 щатна бройка „Касиер-барман”. Назначените 
служители се справят добре със задълженията си видно от големия брой посещения и 
липса на оплаквания. През отчетния период са реализирани близо 43 000 лева приходи от 
вход за пещерата, рекламни материали и павилион. 

Първа комисия разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета във този и вид. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за 
устройството и дейността на Общинска предприятие „Обществено хранене” и 
Докладна записка с вх. № 450/15.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 325   

1. Приема за сведение Информация относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за първото полугодие на 2016 г. 

Приложение: Информация относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за първото полугодие на 2016 г. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/15.08.2016 г., относно: 

Промяна на т. 11 от Решение № 74, прието с протокол № 6/29.01.2016 г. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното възпитание от 
01.08.2016 г., следва да бъдат извършени промени във вида и финансирането на звената в 
системата на образованието. Досега действащите „Целодневни детски градини” се 
преобразуват в „Детски градини”, „Средно общообразователно училище” се преобразува в 
„Средно училище”, а „Общински детски комплекс” – в „Център за подкрепа и личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, изкуствата и спорта”. По силата на § 10 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закон за предучилищното и училищно образование заварените до 
влизането в сила на закона, т. е до 01.08.2016 г. професионални гимназии, финансирани от 
Министерството на земеделието и храните, стават общински. 

Първа комисия разгледа предложения ни проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 
 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на 
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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. № 451 от 15.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 326   

1. Изменя т. 11 от Решение № 74, прието с Протокол № 6/29.01.2016 г., както 
следва: 

„т. 11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., както следва: 
Кметство с. Батишница 
Кметство с. Баниска 
Кметство с. Могилино 
Кметство с. Помен 
Кметство с. Бъзовец 
Кметство с. Чилнов 
Кметство с. Кацелово 
Кметство с. Острица 
Кметство с. Каран Върбовка 
Средно училище „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 
Основно училище „Христо Ботев” с. Баниска 
Център за подкрепа и личностно развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов” 
гр. Две могили 
Детска градина „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 
Детска градина „Първи юни” с.  Баниска 
Общинско предприятие”Обществено хранене” 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Могилино 
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Две 
могили 
Център за обществена подкрепа 
Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” 

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

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/17.08.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3695/05.03.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Друг вид 
нива” с площ 966 кв. м. в землището на град Две могили. Постъпило е заявление от Тасим 
Мехмедов Тасимов с което заявява, че желае да закупи въпросния имот. Данъчната оценка 
на имота е 191.70 лева, а при пазарна оценка е в размер на 1 459 лева. Кметът на 
Общината ни предлага имотът да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване при 
начална цена в размер на 1 500 лева. След проведените разисквания на заседанието на 
комисията стигнахме до решението имотът да бъде продаден, като началната цена за 
продажбата при публичния търг с явно наддаване да бъде в размер на 2 500 лева. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Когато имаме оценка от лицензиран оценител нека се придържаме към 
предложението дадено ни от него, затова аз предлагам да не вдигаме още от сега цената, 
нека тя си остане 1 500 лева, а при търга тя може да достигне и 2 500 лева. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз мога да обясня защо комисията решихме цената да бъде 2 500 лева, вместо 1 500 

лева – въпросният имот е ползван дълги години от лицето изявило желание сега да го 
купува, но без да плаща никакъв наем. Освен това имотът граничи с регулация и смятаме, 
че цената е твърде разумна. 

3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз подкрепям предложението на г-н Чолаков. Ако сега не успеем да продадем 

имота на тази цена, то догодина той ще се ползва отново без да се плаща наем за него. 
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Като Кмет на Общината аз имам интерес да влизат повече средства в бюджета, но 

нека се съобразим с предложената сума от фирмата изготвила пазарната оценка. Вие сте 
тези, които ще гласувате цената и аз самият не мога да реша. 

5. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
В такъв случай, колеги, процедурата на гласуване на това решение е поименна, 

затова ще пуснем списък с двете цени, съответно 1 500 и 2 500 лева.Тези които са за 1 500 
лева полагат подписа си в първата графа в която е записано „ЗА”. Тези които са за 2 500 
лева полагат подписа си във втората графа, в която е записано „ПРОТИВ”. Приемаме, че 
който гласува за първата цена, гласува „ПРОТИВ” втората цена и обратно. Който не е 
съгласен нито с първата, нито със втората цена, може да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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. 35, 
ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, 
чл. 47, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 459 от 17.08.2016 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 
(три) гласа „Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 327 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV 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 „Друг 
вид нива” с площ 966 кв. м., представляваща поземлен имот с идентификатор 
20184.138.33 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, област 
Русе с начин на трайно ползване – „Друг вид нива”, при граници и съседи: север – имот с 
идентификатор № 20184.1.630, изток имот с идентификатор № 20184.1.2817-улица и юг – 
имот с идентификатор 20184.138.34. 

2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка в размер на 191.70 лева (сто деветдесет и един лева и 
седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 459 лева (хиляда четиристотин 
петдесет и девет лева), определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване в размер на 2 500 лева (две хиляди и петстотин лева). 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на 

описания в т. 1 имот; 
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3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на Община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

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

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/18.08.2016 г., относно: 

Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Тъй като станаха много разисквания в комисиите по тази докладна записка, искам 

да дам думата първо на г-жа Йоана Димитрова – юрисконсулт в Общината да даде 
допълнителна информация, защо трябва да приемем това решение, след което ще дам 
думата на Румен Марков за становището на комисията. 

2. Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт в Община Две могили: 
С Вашето първоначално решение, което сте взели г-н Кънев е подал Г1 в 

Търговския регистър, с който е обявил намаляване на капитала на Черни Лом 2008. 
Тримесечният срок изтече на 1 юли и е необходимо последващо това Ваше решение да 
бъде внесено в Търговския регистър и една декларация подписана от Управителя за 
кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала на дружеството. Към 
настоящия момент такива кредитори, които не желаят намаляването на капитала на 
дружеството няма и затова е необходимо ново решение с нов Актуализиран учредителен 
акт с дата след изтичане на тримесечния срок. 

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

Тази докладна записка беше разгледана на заседание и на първа и на шеста 
комисия и предизвика доста дебати. Трябваше да бъде написано, че се иска от нас 
изменение на нашето старо решение, тъй като м. февруари взехме същото решение със 
съвсем дребни юридически термини, които сега са променени. Не може да вземаме два 
пъти различни решения за едно и също нещо. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Искам да кажа, че аз поканих г-жа Димитрова с оглед натова, че в мотивите на 

докладната записка това, което каза тя не беше записано. Сега предлагам да приемем 
решението, така както се предлага, за да не създаваме проблеми на управителя на 
дружеството. 
 След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 51б, 
ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 147, чл. 149 във връзка с чл. 
150 и чл. 151 от Търговския закон, чл. 26, ал. 1, т. 4 Наредба № 16 за условията и реда 
за управняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската 
част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе и от 
чл. 8, чл.  10 ал. 1 т. 4 от Учредителен акт на Общинско еднолично търговско 
дружество „Черни Лом 2008” – Две могили,  и Докладна записка с вх. № 460 от 
18.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 328 

 

1. Намалява стойността на дяловете в капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД  гр. Две 
могили с  65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева, като изважда внесените недвижими имоти 
представляващи общата балансова стойност на следните активи:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г.на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа „Орлова Чука”) със 
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застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 156001 (сто 
петдесет и шест хиляди и едно), по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе, със стойност 58 
000,00лева (петдесет и осем хиляди лева); 
 1.2. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със застроена 
площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто седемдесет и девет 
хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска област, със стойност 7 000 (седем 
хиляди) лева; 

2. Намалява капитала на дружесвото от 308 000.00 лева (триста и осем хиляди лева) 
на 243 000 (двеста четиридесет и три хиляди) лева; 

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 4 от Търговския закон, чл. 26, ал. 1, т. 4 Наредба № 
16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две могили 
върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, 
област Русе и чл. 8 от Учредителния акт на дружеството ПРОМЕНЯ Учредителния акт, 
както следва:  

а) чл. 6, ал. 1 придобива следния вид:  
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 243 000 (двеста четиридесет и 

три хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 4860.00 (четири хиляди осемстотин 
и шестдесет) лева, които са изцяло собственост на Община Две могили.  

(2) До искането за регистрацията са внесени 243 000 (двеста четиридесет и три 
хиляди) лева, което представлява 100 % от размера на капитала на дружеството, а именно: 

1. Парична вноска в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.  
2. Непарична вноска в размер на 238 000 (двеста тридесет и осем хиляди) лева, 

образувана от: 
 2.1. Имот-частна общинска собственост по Акт № 261 от 13.04.2004г. на кмета на 
Община Две могили, а именно:Урегулиран поземлен имот II (римско две), в квартал 115 
(сто и петнадесет) по устройствения план на град Две могили, област Русе, състоящ се от 
дворно място с площ от 4 600(четири хиляди и шестстотин) квадратни метра, заедно с 
построените в него през 1979 година хале №1(едно) със застроена площ от 534 (петстотин 
тридесет и четири) квадратни метра, през 1981 година хале № 2 (две) със застроена площ 
от 237 (двеста тридесет и седем) квадратни метра, през 1981 година хале №3 (три) със 
застроена площ от 192(сто деветдесет и два) квадратни метра, 2(два) броя гаражи със 
застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра, находящи се в град Две могили, 
област Русе, на улица „Цар Симеон”№ 26, със стойност съответно: Урегулиран поземлен 
имот II (римско две), в квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град Две 
могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от 4 600 (четири хиляди и 
шестотин) квадратни метра –  92 000,00 лева; хале №1 (едно) със застроена площ от 534 
(петстотин тридесет и четири) квадратни метра – 80 000,00 (осемдесет хиляди лева); хале 
№ 2 (две) със застроена площ от 237 (двеста тридесет и седем) квадратни метра – 32 
000,00(тридесет и две хиляди)лева; хале № 3 (три) със застроена площ от 192 (сто 
деветдесет и два) квадратни метра – 29 000,00(двадесет и девет хиляди лева); 2 (два) броя 
гаражи със застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра – 5 000,00(пет хиляди) 
лева, общо със стойност 238 000 (двеста тридесет и осем хиляди) лева. 

4. Приема Актуализиран Учредителен акт на «Черни Лом 2008» ЕООД с 
отразените промени в капитала. 

5. Обявява за частна общинска собственост имотите описани в точка 1.1 и 1.2 от 
настоящия проект за решение  и Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме 
действия по съставянето и утвърждаването на Актовете за частна общинска собственост.  

6. Задължава Управителя на дружеството да осъществи всички действия по 
вписване на новонастъпилите обстоятелства за дружеството в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията. 
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7. Недвижимите имоти, описани в точка 1.1 и 1.2 да се предадат на Община Две 
могили с приемо – предавателен протокол след изтичне на законоустановените срокове.  

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/22.08.2016 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2016/2017 година на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател 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 настоящата докладна записка, която е 
вследствие на постъпили от Директорите на училищата и детските градини докладни 
записки за утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор 
„Образование” за учебната 2016/2017 година на територията на Община Две могили. След 
внасянето на докладната записка в Общинския съвет, г-жа Надежда Ангелова – Директор 
на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили е внесла докладна записка за промяна 
на групите, така че тази промяна трябва да я гласуваме сега. Промяната трябва да се 
направи в т. 2.1. от предложеният ни проект на решение вместо 23 деца да се запише – 24. 

При разглеждането на докладната записка, комисията обърна внимание и на 
решението, което ни се предлага за ОУ „Христо Ботев” село Баниска и за СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили – Директорката на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили в самата си докладна записка е записала, че разрешаването на 
маломерните паралелки е за сметка на бюджета на училището, а в докладната записка на 
ОУ „Христо Ботев” село Баниска това го няма. В проекта на решение, който ни е даден в 
т. 4.2. е записано: „СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета 
си необходимото до финансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност.”. Комисията 
предлага същото нещо да бъде записано като т. 3.2. и за ОУ „Христо Ботев” село Баниска. 
Директорката на ОУ „Христо Ботев” село Баниска е уведомена за това и е съгласна. 

За щатните бройки на персонала единствената промяна е, че има увеличение с 0.5 
бр. в ДГ филиала в село Кацелово. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Четейки така представената докладна записка се вижда, че всички групи и 

паралелки са на горната граница на пълняемост и пред мен възниква въпросът – ако до 
15.09.2016 г. се запишат още 2, 3, 5 деца особено тези, които са в задължителните 
възрастови групи на обучение и ние нямаме избор, трябва да ги приемем, какво ще правим 
тогава?  

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Прав сте г-н Христов, много е динамична пълняемостта на групите и паралелките, 

но всички знаем, че невинаги посещаемостта е на 100 %. 
3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За увеличението с 0.5 щатна бройка в Кацелово искам да кажа, че взехме това 

решение, защото жената, която е там от дълги години на 4 часа и която храни децата, в 
действителност работи много повече от 4 часа и мисля, че това е справедливо. Имахме 
среща с директорите на ДГ и към тях молбата ми е да се преразгледат щатовете много 
добре. За моя голяма изненада се оказва, че в общинска администрация длъжностните 
характеристики за определени хора са изготвени не на база на това, което се изпълнява, а 
на база на това, което служителят притежава, като дипломи и квалификации. По принцип 
всяка една длъжност изисква съответната подготовка. Ето защо искам от Вас много добре 
да огледате по щатове финансистите, готвачите, възпитателите, помощниците и т.н. кой 
какви дипломи и какви подготовки има. Хора, които не притежават съответната 
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квалификация трябва да се освобождават – постоянно говорим за назначаване на млади 
хора на работа. 

4. Румен Драков – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на приема за първи клас тази година защо 

директорката отказва да запише определени деца, под предлог, че родителите на децата ги 
няма, а тя иска те да са тук. Има много оплаквания от хората. 

5. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Няма как директорката да запише децата без да има родител или настойник, някой 

който да отговаря за тях. 
6. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
В ДГ във филиала в село Бъзовец може ли щатните бройки да бъдат увеличени на 3 

бр.? 
7. Венета Илиева – Директор на ДГ „Първи юни” село Баниска: 
Към настоящия момент бюджетът, с който разполагаме не ни позволява да 

извършваме нови назначения. 
След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, чл. 2а и чл. 3 
във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 3 от Наредба № 7 от 20.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чл. 
12 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за 
определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, 
издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. и 
Докладна записка с вх. № 473/22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 329   

1. Определя следната численост на персонала: 
 1.1. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили: 

1.1.1. В ДГ – град Две могили: 
- педагогически персонал   -  11.0 бр. (в т.ч. директор). 
- непедагогически персонал  -  12.0 бр. (в т.ч. счетоводител) 
1.1.2. Във Филиал „Олга Жекова” село Кацелово: 
- педагогически персонал   -  2.0 бр. 
- непедагогически персонал   - 2.0 бр. 
Общо: 27.0 бр., в т.ч. 13.0 бр. педагогически и 14.0 непедагогически персонал. 
1.2. ДГ „Първи юни” село Баниска: 
1.2.1. В ДГ – село Баниска: 
- педагогически персонал   -  5.0 бр. 
- непедагогически персонал   - 6.0 бр. 
1.2.2. Във филиал „Детелина” село Бъзовец: 
- педагогически персонал   -  2 бр. 
- непедагогически персонал   - 2 бр. 
Общо: 15 бр., в т.ч. 7 бр. педагогически и 8 непедагогически персонал. 
1.3. ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” град Две могили: 
- Педагогически специалисти с ръководни функции:   1.0 щатна бройка (директор); 
- Педагогически специалисти –     6.5 щатни бройки. 
Общо: 7.5 в т.ч. 1 бр. педагогически специалисти с ръководни функции и 6,5 

педагогически специалисти. 
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2. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 
детските градини на територията на община Две могили:  

2.1. Формиране и функциониране на Първа възрастова група с 24 деца (над 
норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Две могили. 

2.2. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над 
норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Две могили.  

2.3. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група с 23 деца (над 
норматива за максимален брой) във Филиала „Олга Жекова” – село Кацелово. 

2.4. Формиране и функциониране на Подготвителна група с 24 деца (над норматива 
за максимален брой) в ДГ „Първи юни” – село Баниска. 

2.5. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група с 24 деца (над 
норматива за максимален брой) във Филиала „Детелина” – село Бъзовец. 

3. Дава съгласие за  
3.1. Функциониране на паралелки с брой ученици под установения минимум в ОУ 

„Хр. Ботев” - село Баниска, както следва:  
 

№ Паралелка Брой ученици 
1. І - IV клас (слята) 15 ученика (6+9) 
2. ІІ клас (маломерна) 11 ученика 
3. ІІI (маломерна) 11 ученика 
4. V клас (маломерна) 11 ученика 
5. VІ клас (маломерна) 14 ученика 
6. VІІ  - VIII клас (слята) 14 ученика (5 + 9) 

 

3.2. ОУ „Христо Ботев”– с. Баниска да осигури от бюджета си необходимото до 
финансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност. 

4. Дава съгласие за: 
4.1. Формиране и функциониране на природоматематическа паралелка (11 клас) с 

брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– град Две 
могили както следва:  

 

№ Паралелка Реален брой 

1. 11 клас 9 ученика 
 

            4.2. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 
необходимото до финансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 

5. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението на Общинския съвет и да информира Началника на 
РУО – Русе. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 464/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалина Милкова Пламенова, живееща в 
село Чилнов за раждане на първо дете – Людмил Мартинов Валентинов. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател 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 първо дете на г-
жа Пламенова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението 
да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Пламенова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, 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. № 464 
от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 330   

1. Отпуска на Розалина Милкова Пламенова, живееща в село Чилнов, община Две 
могили, област Русе, на улица „Девети септември” № 12 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Людмил Мартинов Валентинов, 
роден на 09.05.2016 г. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 465/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ашиме Юкселова Шакирова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Алтай Шакир Али. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член 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 първо дете на г-
жа Шакирова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението 
да бъде уважено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Шакирова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, 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. № 465 
от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 331 
 

1. Отпуска на Ашиме Юкселова Шакирова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Тракия” № 10 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Алтай Шакир Али, роден на 01.07.2016 г. 

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

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 466/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ибишева Салимова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Бертин Мергюнов Бейтулов. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – член 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 първо дете на 
Айтен Ибишева Салимова. 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 Салимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева, тъй като бащата на детето не е жител на 
нашата община. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, 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. № 466 
от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 332 

 

1. Отпуска на Айтен Ибишева Салимова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Генерал Гурко” № 21 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Бертин Мергюнов Бейтулов, роден на 
01.04.2016 г., тъй като бащата на детето – Мергюн Бейтулов Мехмедов е с постоянен 
адрес в град Борово, област Русе. 

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

 

Двадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 467/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, живееща в 
село Батишница за раждане на близнаци – Виктория Галинова Тодорова и Теодора 
Галинова Тодорова. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател 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 близнаци на 
Боряна Валентинова Христова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на децата 
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 Христова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на близнаци в размер на 300 лева, тъй като бащата на децата не е жител на 
нашата община. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 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. 1.4, 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. № 467 от 
22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 333 

 

1. Отпуска на Боряна Валентинова Христова, живееща в село Батишница, община 
Две могили, област Русе, на улица „Камчия” № 4 еднократна финансова помощ в размер 
на 300 (триста) лева, за раждане на близнаците – Теодора Галинова Тодорова и Виктория 
Галинова Тодорова, родени на 05.07.2016 г., тъй като бащата на детето – Галин Тодоров 
Георгиев е с постоянен адрес в град Опака, област Търговище. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 468/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Радинела Стефанова Ботева, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Наталия Владиславова Недкова. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – член 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 първо дете на 
Радинела Ботева. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението 
да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Ботева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

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 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. 
1.1, 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. № 468 
от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 334 

 

1. Отпуска на Радинела Стефанова Ботева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Цар Освободител” № 5 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Наталия Владиславова Недкова, 
родена на 27.07.2016 г. 

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Венелинова Великова, живееща в 
село Баниска за раждане на второ дете – Ани Свиленова Костадинова. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател 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 
Татяна Венелинова Великова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Великова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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. № 469 
от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 335 
 

1. Отпуска на Татяна Венелинова Великова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 60 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Ани Свиленова 
Костадинова, родена на 08.08.2016 г.  

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

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 470/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща 
в град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева 
Гаврагатова, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В 
нея тя твърди, че е на 27 години със заболяване на хипофизната жлеза, липса на хормон, 
който осигурява растежа. Людмила е с ТЕЛК с 80 % намалена работоспособност, живее 
при родителите си, които са в крайно тежко финансово състояние. Майка и е инвалид с 
120 лева инвалидна пенсия, а баща и е безработен. Нуждае се от средства, за да може да 
проведе адекватно лечение на заболяването си – хормонът, който трябва да приема всеки 
ден е на стойност 160 лева. Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата на г-
жа Гаврагатова да бъде уважена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-
жа Гаврагатова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
в размер на 100 лева. 

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. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 470 от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 336 

 

1. Отпуска на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в град Две могили, на 
улица „Неофит Бозвели” № 5 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 471/22.08.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 
Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

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

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, 
живееща в село Батишница, на улица „Камчия” № 6. В нея тя твърди, че е с онкологично 
заболяване, страда също така и от хипертония, за което от всички предписани лекарства 
си взема само едно, поради липса на средства за останалите. Не може да събере средства, 
за да си направи необходимите изследвания, нямат средства и за да си закупят дърва за 
огрев през зимния период. Няма никакви странични доходи.  Становището на комисията е 
молбата на г-жа Иванова да не бъде уважена. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 471 от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 337 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 
Батишница, на улица „Камчия” № 6 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Енверов Юсеинов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. В нея той твърди, че от дълги 
години заедно със съпругата си са безработни и нямат постоянни доходи. Едно от децата 
им страда от срастване на втори и трети пръст на дясната ръка. Скоро са направили и 
последната операция за разделяне на пръстите, но сега се налага често да ходят на 
контролни прегледи, превръзки и раздвижване. Нуждаят се от средства. Становището на 
комисията е молбата да бъде уважена, но средствата да бъдат получени от г-жа Сашка 
Димитрова – отдел „Социални дейности”, която да закупи необходимото облекло, обувки 
друхи и учебни пособия за детето. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева при условието, което каза г-жа Ефтимова. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
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По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 472 от 22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 338 

 

1. Отпуска на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица „Назъм 
Хикмет” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

2. Средствата да бъдат получени от Сашка Димитрова – Главен специалист 
„Социални дейности и здравеопазване” при Община Две могили, която да закупи за 
нуждите на детето Зюлфер Яшаров Юсеинов облекло, обувки и учебни пособия, 
необходими му за началото на учебната година. 

3. В Общинският съвет да се представят оправдателни документи, от които да е 
видно, как са изразходвани отпуснатите средства. В случай, че не представи такива, 
следва да бъдат възстановени. 
 4. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да Ви уведомя, че следващото заседание на Общинския съвет е 

предвидено за 30.09.2016 г. Това означава, че срокът за внасяне на докладните записки е 
17.09.2016 г. Предлагам, комисиите да проведат своите заседания на 20 и 21.09.2016 г.  
  

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

 

Протоколът е изготвен на 31.08.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …… 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  
     

 
_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


