ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

Екз. № 1

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес, 25 ноември 2016 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две
могили, започна двадесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две
могили.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински
съветника, присъстват 17 (седемнадесет).
Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения.
Откривам настоящото заседание на съвета.
В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили,
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – зам.-кмет на
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, Галина
Цветанова – Представител на Областна администрация град Русе, служители от Общинска
администрация, кметове на кметства, граждани.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преди да започнем съществената част на нашето заседание, искам да Ви
обявя, че Общински съвет – Две могили и Общинския съвет на офицерите и сержантите от
запаса и резерва отбелязаха 100 години от началото на Първата световна война. Проведен
бе конкурс на тема „Първата световна война – неосъщественият национален идеал за
България, победа или поражение” с учениците на територията на Община Две могили.
Класира се СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили с 3 презентации и 1
доклад.
Общинският съвет осигури наградния фонд, а подбрано жури в състав О.з. кап.
Петър Петров – Председател на Общинския съвет на офицерите и сержантите от запаса и
резерва; О. з. ст. лейт. Красимир Кунев – член на Общинския съвет на офицерите и
сержантите от запаса и резерва; Ралица Иванова – Директор на Център за подкрепа и
личностно развитие и Борислава Грозева – спец. „Образование и спорт” при Община Две
могили присъди, както следва:
I – во място за презентация във възрастова група 9-12 клас на Ренета Цонева,
ученичка от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили: 50 лева;
II – ро място за презентация във възрастова група 9-12 клас на Силвен Наимова,
ученичка от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили: 30 лева;
III – то място за презентация във възрастова група 9-12 клас на Доротея
Борисова, ученичка от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили: 20 лева.
II – ро място за доклад във възрастова група 9-12 клас на Калина Илиева,
ученичка от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили: 30 лева;
Председателят на Общинския съвет – г-н Карамехмедов връчва грамоти и
награди на заслужилите ученици.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден
предварително.
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Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на
настоящото заседание, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна
записка, която с оглед характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а
именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 593/21.11.2016 г., относно:
Бракуване на движима вещ – общинска собственост.
Предлагам тя да стане съответно т. 14, а т. 14 от проекта за дневен ред – да стане
съответно т. 15.
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Няма.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме
съответно нова т. 14 с изброената от мен по-горе докладна записка, по която има
готовност г-жа Галя Додева да докладва, в следствие на което т. 14 става съответно т. 15,
моля да гласува с вдигане на ръка?
Против.
Въздържали се.
Няма.
При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 567/10.11.2016 г., относно:
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2016 г. и актуализация на плана за
капиталовите разходи за 2016 година.
Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 568/10.11.2016 г., относно:
Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово.
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 569/10.11.2016 г., относно:
Отчет за дейността на Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две могили за периода от
създаването му до момента- м. октомври 2016 г.
Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 571/11.11.2016 г., относно:
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация
град Две могили.
Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 578/14.11.2016 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 третото тримесечие на 2016 година.
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 544/17.10.2016 г., относно:
Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2017 година.
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование,
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 583/16.11.2016 г., относно:
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2017 г.
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Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
8. Докладна записка от Председателски съвет на Общински съвет – Две
могили с вх. № 584/17.11.2016 г., относно: Молба от Сдружение на животновъдите в
село Острица за опрощаване на задължения към Община Две могили.
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и
гори”.
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 585/17.11.2016 г., относно:
Информация за дейността на Пенсионерски кълуб „Мъдрост” – град Две могили през
последната година.
Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование,
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 590/18.11.2016 г., относно:
Подаване на заявление от Община Бяла за кандидатстване пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, за отпускане на заем
за изграждане на сепарираща инсталация и площадка за компостиране, част от Регионална
система за управление на отпадъците.
Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 580/16.11.2016 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Адевие Низамиева Юсменова,
живееща в град Две могили, за раждане на първо дете – Юсмен Неджметинов Юсменов.
Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 581/16.11.2016 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Селимова Исмаилова,
живееща в град Две могили, за раждане на второ дете – Джан Илханов Хасанов.
Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 582/16.11.2016 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова,
живееща в село Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1.
Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и
социални дейности”.
14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 593/21.11.2016 г., относно:
Бракуване на движима вещ – общинска собственост.
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
15. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 567/10.11.2016 г., относно:
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2016 г. и актуализация на плана за
капиталовите разходи за 2016 година.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Във връзка с настъпили промени по бюджета на планирани приходи и разходи ни е
предложено да вземем решение за изменение на бюджета на Общината към 30.11.2016 г.
По отношение на разхода, който сме планирали за отчисления към Регионалната
инспекция по околната среда и водите Русе имаме намаляване на планираните вноски с
35 455 лева. Това намаление е следствие на отчетения по-малък обем на отпадъците.
Освободените средства се насочват в дейност „Чистота”, което не променя размера на
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одобрената план-сметка. За периода до 30.11.2016 г. планираните приходи от продажба на
земя е с 57 043 лева по-малко, което намира отражение и в капиталовата програма. Тези
промени са основно от източници на финансиране на някои обекти, отпадане на обект
„Закупуване на мобилна къща от ПДЧ за кметско наместничество село Пепелина” и
добавяне на нови обекти – „Ремонт на въздухопроводи в училищен стол”; „Закупуване на
картофобелачка”; Закупуване на микробус за превоз на деца в ДГ филиал Кацелово.
Докладната записка е разгледана на заседание на комисията по „Бюджет и
финанси”, на която излязохме със становище предложеният ни проект на решение да бъде
приет.
Разисквания по първа точка нямаше.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39,
ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх.
№ 567 от 10.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 389
1. Променя бюджета на община Две могили към 30.11.2016 г. в приходната и
разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.
2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за
2016 г., съгласно Приложение 2.
3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.11.2016 г.
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към
30.11.2016 г.
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 568/10.11.2016 г., относно:
Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово.
По нея докладва:
1. Мехмед Мехмедов – секретар 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 касае продажбата на имот – частна общинска
собственост в землището на село Кацелово.
Имотът е собственост на Община Две могили и представлява „Дворно място” с
площ 990 кв. м., находящо се в землището на село Кацелово. Постъпило е заявление от
Ангел Цветков Александров, с което проявява интерес за закупуване на въпросния имот,
тъй като той е собственик на жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м., попадаща в
общинския имот. Към молбата е приложен документ за собственост – Нотариален акт за
собственост по наследство и дарение. Жилищната сграда е построена въз основа на
отстъпено право на строеж върху общинския имот. Данъчната оценка на имота е в размер
на 4 044.20 лева, а пазарната – в размер на 4 168 лева. Кметът на Общината предлага
имотът да бъде продаден за 5 040 лева с ДДС. При разглеждане на докладната записка на
заседание на комисията възникнаха някои въпроси, които след това бяха изяснени.
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Комисията обръщаме внимание на една допусната техническа грешка в проекта на
решение в т. 3.1., където пише „15 % от средствата постъпили от наем …” да бъде
коригирано на „15 % от средствата постъпили от продажбата …”. Становището на
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет с тази забележка.
В разискванията по втора точка участие взеха:
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Съгласен съм с предложението на комисията да се поправи допуснатата грешка.
След приключване на разискванията по втора 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 във връзка с чл. 3,
ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 3
и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 568 от
10.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 390
1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел IV (четвърти) от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с
Решение № 73 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили следния
имот: „Дворно място” с площ 990 кв. м., представляващо УПИ VII 659 в кв. 86 по
регулационния план на с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе.
2. Да бъде продаден на Александър Цветков Александров, имота описан в т. 1.
3. При данъчна оценка на имота, в размер на 4 044.20 лева (четири хиляди
четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 4 168.00
(четири хиляди сто шестдесет и осем) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител,
определя цена в размер на 4 200.00 (четири хиляди и двеста) лева без ДДС или 5 040.00
(пет хиляди и четиридесет) лева с ДДС при сключване на договора за покупко – продажба.
3.1. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката
на с. Кацелово, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област
Русе.
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
4.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2.
4.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния
регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска
собственост.
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 569/10.11.2016 г., относно: Отчет
за дейността на Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две могили за периода от
създаването му до момента- м. октомври 2016 г.
По нея докладва:
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта,
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения отчет за дейността на
Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две могили за периода от създаването му до
момента- м. октомври 2016 г. Отчетът е много подробен, за което благодарим на г-жа Кера
Кръстева, че се е постарала толкова много при изготвянето му. След подробното
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разглеждане на заседание на комисията, предлагаме да приемем така представения ни
отчет на Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две могили за посочения период.
Разисквания по трета точка нямаше.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и
Докладна записка с вх. № 569 от 10.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 391
1. Приема за сведение Отчет за дейността на Сдружение „Наследство 2012 г.” –
град Две могили за периода от създаването му до момента – м. октомври 2016 г.
Приложение: Отчет за дейността на Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две
могили за периода от създаването му до момента – м. октомври 2016 г.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 571/11.11.2016 г., относно:
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация
град Две могили.
По нея докладва:
1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Постъпила е докладна записка, относно информация за работата на отдел „Местни
данъци и такси” в общинска администрация град Две могили. В нея накратко е описана
същността на дейността на отдела. Направена е справка по приходите до 31.10.2016 г., по
вид плащане, които са следните:
– Патентен данък –
6 703.18 лева
– Данък върху недвижимите имоти –
102 269.81 лева
– Данък върху превозни средства –
193 390.17 лева
– Такса битови отпадъци – 331 177,56 лева
– Данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин –
101 990.92 лева
– Туристически данък –
90.30 лева
– Други данъци (Пътен данък) –
44.00 лева
– Глоби и лихви –
2 445.85 лева
Всичко приходи:
740 111.79 лева.
Направено е и сравнение, относно същия период на миналата година, от което е
видно, че за тази година са събрани повече с 43 325.27 лева.
От представената информация, обаче не се вижда каква е събираемостта в
проценти, което вероятно ще се види към годишния отчет.
Становището на комисията е представената ни информация за дейността на отдел
МДТ да бъде приета във вида, в който ни се предлага.
В разискванията по четвърта точка участие взеха:
1. Николай Христов – Общински съветник:
На заседанието на първа комисия, когато прочетох представената информация
поставих въпрос, който никак не е маловажен. В представената информация пише
„Установяват административни нарушения и издават Актове за установените
административни нарушения”. По-назад в информацията пише, че са изпратени 77
уведомителни писма до собственици за недекларирани имоти и 268 - до наследници на
собственици на недвижими имоти. Зададох въпрос с конкретика – колко Актове за
нарушения са издадени, колко наказателни постановления са издадени за отчетния
период, каква е сумата на наказателните постановления и каква е събраната сума?
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Получих току-що отговора, в който пише, че за периода 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г.
Актове за установени административни нарушения не са съставяни. Това означава, че тези
77 уведомителни писма, които са изпратени до собственици за недекларирани имоти и 268
до наследници са абсолютно изрядни, в което аз лично дълбоко се съмнявам. Тук има
ресурс от приходи, които не е късно Общината да си ги потърси.
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз считам, че отдел „Местни данъци и такси” си върши много добре работата,
разбира се, има някои пропуски. Искам да кажа, г-н Христов, наистина, съставят се
актове, но ние искаме по най-безболезнения начин да си събираме вземанията. Като
пропуск мога да отбележа, че за подобряване на сградния фонд е необходимо
собствениците да си декларират имотите в съответната данъчна служба. Тук е мястото да
призова всеки гражданин доброволно да си декларира и плаща данъците, за да не се
налага да си събираме вземанията с ЧСИ.
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение
№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 571 от 11.11.2016 г.
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 392
1. Приема за сведение Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г.
Приложение: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 578/14.11.2016 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 третото тримесечие на 2016 година.
По нея докладва:
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Представената информация е за третото тримесечие на настоящата година.
Извършените промени по бюджета за това тримесечие касаят прехвърляне на средства от
един параграф в друг. Това се случва в първостепенния разпоредител – Общината, но
повечето промени са във второстепенните разпоредители – Кметствата. Това са суми от
порядъка на 100; 200; 300 лева и за да се спази бюджетната рамка между приходите и
разходите е необходимо това да се прави. Комисията разгледа на свое заседание
представената ни информация и излезе със становище тя да бъде приета.
Разисквания по пета точка нямаше.
По пета 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. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и 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. № 578 от
7

14.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 393
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 трето
тримесечие на 2016 година.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 544/17.10.2016 г., относно:
Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2017 година.
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 програма за развитието на
читалищната дейност в Община Две могили за предстоящата 2017 година. Тя се внася в
съответствие с чл.26а от Закона за народните читалища, според който председателите на
народните читалища ежегодно представят на кмета на Общината предложения за своята
дейност през следващата година. Кметът внася направените предложения в общинския
съвет, който приема годишна Програма за развитие на читалищната дейност през
следващата година. Аз няма да се спирам на всяко едно отделно читалище, ще кажа само,
че Читалищата са най-важната част за населението на дадено населено място. Читалището
в Две могили е съорганизатор и подпомага дейността на основния организатор –
Общината. Има неща, които липсват, но програмата е отворена и по всяко време може да
се допълва. Становището на трета комисия е предложената ни програма за развитието на
читалищната дейност в Община Две могили за 2017 година да бъде приета във вида, в
който се предлага.
Разисквания по шеста точка нямаше.
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, чл. 26а., ал. 2 от Закона за народните читалища и Докладна записка
вх. № 544 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 394
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за
2017 година.
2. Упълномощава Кмета на община Две могили да предприеме необходимите
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 583/16.11.2016 г., относно:
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2017 г.
По нея докладва:
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта,
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения Културен календар на Община
Две могили за 2017 г. В него са включени мероприятия и дейности, по които ще работят
Общината и Читалищата, както и бюджета за тяхното осъществяване. Всеки има пред себе
8

си копие от проекта на Културния календар. От представените мероприятия по-важни са
06 януари Богоявление, като за място на провеждане са посочени селата Чилнов; Баниска;
Острица и Кацелово. За втората седмица на месец май е предвидено провеждането на Седмицата
на Две могили, където ще бъде включено провеждането на традиционния панаир и
международния детски фолклорен фестивал. Важно е да се отбележи, че през 2017 година

Общината осигурява безплатен транспорт за едно участие /по избор/ извън общината в
границите на Република България, на всяка фолклорна читалищна формация.
Становището на трета комисия е предложеният ни проект на Културен календар да бъде
приет във вида, в който се предлага.
Разисквания по седма точка нямаше.
По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 2 т. 24 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 583
от 16.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 395
1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2017 г.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общински съвет.
Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2017 г.
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Председателски съвет на Общински съвет – Две могили с
вх. № 584/17.11.2016 г., относно: Молба от Сдружение на животновъдите в село Острица
за опрощаване на задължения към Община Две могили.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, преди да Ви дам думата по тази точка от дневния ред, искам да Ви
уведомя, че в деловодството на Общинския съвет е постъпила Декларация по чл. 12, т. 4
от ЗПУКИ от общинския съветник Байчо Георгиев, с която декларира, че има частен
интерес по настоящата докладна записка, тъй като е участвал в посочените граждански
дела, като адвокат на животновъдите от село Острица.
По нея докладва:
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”:
Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание
настоящата докладна записка, която е във връзка с постъпила деловодството на Общински
съвет – Две могили молба от животновъдите на село Острица с искане да бъдат опростени
задълженията, които имат към Община Две могили с мотив, че сумите са непосилни за
тях, лицата са на преклонна възраст, голяма част от тях не се занимават с животновъдство
от няколко години и няма откъде да набавят дължимите суми. През 2010 година с
Решение № 658 по Пторокол № 48 от 23.04.2010 г. на Общински съвет е дадена
възможност на животновъдите от село Острица да наемат общински пасища и мери.
Заплащането на наема е за сметка на получените директни плащания на хектар по Схемата
за единно плащане на площ. Договорът е сключен на 11.06.2010 г. за отдаване под наем на
земеделски земи с площ от 2 603.4 дка – пасище, мери от общински поземлен фонд за срок
от 2 години. В края на 2010 г. и началото на 2011 г. след получаване на субсидиите,
наемът в размер на 50 % от получената сума е внесен по сметка на Община Две могили.
След това с Решение № 950 по Пророкол № 60 от 29.04.2011 г. Общински съвет е дал
съгласие за удължаване на сключения договор за наем. На 22.12.2011 г. Министърът на
земеделието и храните издава заповед, с която одобрява нов специализиран слой „Площи,
допустими за подпомагане”. Този нов слой се предоставя на Разплащателна агенция за
извършване на проверка на подадените заявления. При извършената проверка се
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установява, че 1087.5 дка са недопустими за подпомагане, а на подпомагане подлежат
само 410.8 дка и на Сдружение на животновъдите от село Острица е отказано
подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 г. Община Две
могили предприема мерки за събиране на своите вземания и завежда ЧГД, на което
отсрещната страна подава възражение. Образувано е гражданско дело, последващо дело в
Оръжен съд - Русе, Върховен касационен съд- София, районен съд – Бяла и Окръжен съд –
Русе. С Решение № 205/06.06.2016 г. по гражданско дело № 374 по описа на 2015 г. на
Окръжен съд – Русе е признато и установено задължението към Община Две могили,
както следва: по Изпълнителен лист от 09.09.2013 г., издаден по ЧГД № 585/2013 г. по
описа на Районен съд – Бяла – 28 703.25 лева неплатена наемна цена по договор от
11.06.2010 г. за стопанската 2011 г., ведно със законна лихва, считано от 10.08.2013 г. до
окончателно плащане и 3 152.25 лева – лихва за забава от периода 14.07.2012 г. –
09.08.2013 г.; по изпълнителен лист от 13.09.2016 г., издаден по гражданско дело №
374/2015 г. по описа на Окръжен съд – Русе – 1 407.11 лева – разноски по заповедно
производство; 2 607.11 лева – разноски по исково производство. След като комисията
разгледа на свое заседание докладната записка излезе със становище всеки да гласува по
съвест.
В разискванията по осма точка участие взеха:
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
В основанията за вземане на решението, предлагам да се добави чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, за да имаме възможността да гласуваме поименно.
2. Георги Георгиев – Общински съветник:
На заседание на шеста комисия също разгледахме настоящата докладна записка и
излязохме със становище да я подкрепим.
3. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Тепърва започват големите проблеми с тези пасища и мери по населените места.
Това е било в периода на 2010 – 2011 година, сега вече сме 2016 година. Това става така,
тъй като моят предшественик не е предприел никакви действия когато е трябвало, а е бил
длъжен да го направи. Когато хората са сключвали договорите би следвало да знаят какви
са последствията от тези договори – моето мнение е, че всеки един човек носи някаква
отговорност за действията си. В самото начало на възникване на проблема е можело да се
предприемат действия и да се тушират нещата. Сега вие искате да опростите
задълженията на това сдружение, но едно друго сдружение си е внесло вече парите. Какво
ще стане там? Ще стане така, че това сдружение също ще си иска парите. Така или иначе
има вече решение на съда и ние сме длъжни да си съберем вземанията с ЧСИ. За всичко
случващо се е виновен не само г-н Найденов, а и самите хора, които са си сложили
подписите на тези договори, получили са средства без да развиват някаква дейност.
Ползвали са мерите без да ги поддържат и без да заплащат нищо. Можете да минете и да
видите в какво състояние са пасищата и мерите и аз съм против това опрощаване на
средствата.
4. Йордан Тодоров – Кмет на Кметство село Острица:
През 2007 година започна отдаването на тези мери и пасища. Тогава беше така –
пасищата се отдаваха на животновъдите срещу заплащане на такса, която беше 2 лева на
декар. След това, през 2008 година новият Общински съвет реши да се заплаща 50 % за
Общината, 50 % за животновъдите. Всичко беше коректно до 2010 година когато
Министър Найденов направи тази корекция. Тези хора, повярвайте ми не знаят за какво
става въпрос, подписвали са си договорите на доверие. Между тези хора има такива, които
наистина няма откъде да вземат тези пари, нека погледнем и от човешка гледна точка. Ако
тези хора не бяха кандидатствали за отпускане на тези средства, те нямаше да влязат в
Общината, а за 4 години в Общината са влезли над 50 000 лева. Хората си плащаха наем, а
Общината имаше ангажимента да чисти пасищата.
5. Байчо Георгиев – Общински съветник:
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Инициативата за сключване на тези договори беше на Общината. Водещи бяха
кметовете по населени места, които обясняваха на хората какво може да се направи. В
действителност парите нямаше как да стигнат до Общината, ако не бяха тези хора и в
крайна сметка кой разбрал, кой – не, те си подписаха договорите. През 2010 година
Общината си получи парите. Проблемът, според мен е следния – след, като беше издадена
тази прословута заповед на Министър Найденов на 22.12. имаше едни много кратки
срокове, в които трябваше да се реагира, но тогава животновъдите бяха изоставени от
Общината. Тогава в интерес на истината и Общинския съвет не знаеше за това, което се
случва. Ние ако знаехме щяхме да кажем на хората какво да направят.
6. Николай Христов – Общински съветник:
Наистина проблемът е много сериозен и може би е трябвало да се реагира много
по-рано още на 29.04. с решението на Общинския съвет, който дава съгласие за
удължаване на първия договор. Наистина съдбата на хората не е маловажна за никой от
нас, но постъпвайки държавнически и всеки, който е седнал на кметския стол би реагирал
по този начин. Ето защо аз подкрепям това, което каза г-н Борисов. Първо ние намаляваме
приходите на Общината с 35 000 лева, които са заложени. Не знам до каква степен са
законни опрощаванията на задълженията, но един ден когато дойде проверка от
проверяващите органи те ще потърсят отговорност на кмета, независимо кой е той защо
не са събрани тези вземания.
7. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Явно много дебати предизвика тази докладна записка, но това е така, защото на нас
ни предстои да вземем едно много сериозно решение и се налага това решение да го
вземем постфактум. Общинския съвет не беше запознат със заповедта на Министър
Найденов, не беше запознат и с действията, които е предприела Общината, но сега трябва
да вземем съдбоносно решение, за да прикрием една или друга постъпка. Предлагам да
прекратим дебатите и всеки да гласува по съвест.
8. Мехмед Чолаков – Общински съветник:
Решението на съда си е решение на съда и нашата отговорност е морална. Ние сме
буфера между общинското ръковоство и жителите на Общината. Пасищата се отдаваха,
получаваше се субсидия, от която 50 % беше за Общината, 50 % за хората. За това тогава
Общината имаше ангажимента да почиства пасищата.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, предлагам да преминем в режим на гласуване, но преди това ще подложа
на гласуване предложението на Байчо Георгиев, да вземе участие в гласуването по тази
докладна записка.
Който е съгласен Общинският съветник Байчо Георгиев да вземе участие в
гласуването по тази точка от дневния ред, 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.
След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 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 и т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и Докладна записка с вх. № 584 от 17.11.2016 г. с 15 (петнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 396
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1. Дава съгласие дължимите суми в размер на 35 869.72 (тридесет и пет хиляди
осемстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), произтичащи от
неплатена наемна цена ведно със законни лихви и разноски по заповедно и исково
производство да бъдат опростени, като несъбираеми от Сдружение на животновъдете –
село Острица.
Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз искам само да кажа, че Общинският съвет е призван да спазва законите и не
знам сега аз как ще изпълня това решение, след като вече има решение на съда. Морала си
е морал, но в съда такъв няма. По този начин ние нарушаваме законите на държавата и аз
няма как да изпълня това решение, защото това е против законите на държавата ни.
Байчо Георгиев – Общински съветник:
С това решение ние не отменяме решението на съда. Ние опрощаваме
задълженията на животновъдите и след като Президента на Републиката има правото да
опрощава държавни вземания, защо да не може и Кмета на Общината да опрощава
общински?
Бисер Йончев – Зам.-Кмет на Общината:
Защо чак сега се стига до опрощаване? Защо не се е реагирало по-рано, когато е
можела да се направи нещо по въпроса?
Байчо Георгиев – Общински съветник:
Делата срещу животновъдите са образувани август 2013 г., а това което се е
случило е януари 2012 г. Моята намеса е от септември 2013 г.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 585/17.11.2016 г., относно:
Информация за дейността на Пенсионерски клуб „Мъдрост” – град Две могили през
последната година.
По нея докладва:
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта,
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за дейността на
Пенсионерски клуб „Мъдрост” – град Две могили през последната година. В
пенсионерския клуб се използват обичайните за организация културно – просветни
мероприятия и художествена самодейност. Отбелязвани са празници любими на членове,
срещи с други клубове, спортни мероприятия и други развлечения за хората от третата
възраст и които са особено привлекателни за самотните пенсионери. Участват активно във
фестивалите, надпявания, конкурси. Освен обичайната организационна дейност, културно
– просветна и художествена самодейност, членовете на клуба участват и в международна
дейност. В информацията е записано, че е необходимо да се направят още неща за
пенсионерите в Общината, които включват:
1. Да се осигурят финансови средства за културно масова дейност – по-точно за
издръжка на певчески групи.
2. Възрастните хора нямат подготовка по съвременните информационни и
комуникационни технологии, а и нямат средства за компютри и заплащане на интернет.
Да се организира обучение на желаещите възрастни хора, за да могат да комуникират с
близките си. Тук аз искам да кажа като Председател на Читалището в Две могили, че в
сградата на читалището има изградена компютърна зала с компютърни специалисти,
които винаги са на разположение, както на възрастните хора, така и на всички останали,
които имат нужда. На г-жа Станева и показахме и и обяснихме, че може спокойно да
ползва услугите на читалището. До този момент нито тя, нито някой друг от
пенсионерския клуб не е изявил желание.
3. Да се стимулира здравното ограмотяване на всички възрастови групи, а не да се
пречи когато идват специалисти от здравните заведения от град Русе.
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4. Да се подобри отношението и вниманието към възрастните хора, а не
преобладаващото пренебрежително отношение към тях.
5. Да се осигурят здравни грижи за възрастните хора по домовете им.
Становището на комисията е информацията да бъде приета.
В разискванията по девета точка участие взеха:
1. Мехмед Мехмедов – Общински съветник:
Във връзка с т. 3 – да се стимулира здравното ограмотяване на всички възрастови
групи, а не да се пречи когато идват специалисти от здравните заведения от град Русе,
искам да кажа, че не вярвам някой да пречи на здравеопазването и да спира специалистите
да идват в нашата поликлиника.
2. Христина Ефтимова – Общински съветник:
В т. 1 е записано – да се осигурят финансови средства за културно масова дейност –
по-точно за издръжка на певчески групи. Тъй като председателят на клуба все пак
получава хонорар за дейността си, предлагам час от този хонорар да се използва за
певческите групи.
3. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Аз не веднъж съм имал разговори с г-жа Станева и искам да кажа, че много
уважавам възрастните хора. По отношение на посочените точки в информацията, искам да
кажа, че вчера във връзка с този физиотерапевтичен кабинет беше извършена проверка,
тъй като беше направен ремонт на сградата на поликлиниката – опасявах се от това да не
би да има някакво изискване за устойчивост. Беше ми докладвано, че няма такава
опасност и може да се подмени дограмата. По отношение на последната точка от
информацията – да се осигурят здравни грижи за възрастните хора по домовете им искам
да кажа, че това няма как да се случи. Миналата седмица присъствах да една среща в
Острица на Местната инициативна група и там възрастните хора ми заявиха, че едва ли не
Общината не се грижи за тях, тъй като те са самотно живеещи. Разберете, тези хора си
имат роднини – деца, внуци, които носят отговорност за тях.
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред,
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение
№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 585 от 17.11.2016 г.
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 397
1. Приема за сведение Информация за дейността на Пенсионерски клуб „Мъдрост”
– град Две могили през последната година.
Приложение: Информация за дейността на Пенсионерски клуб „Мъдрост” – град
Две могили през последната година.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 590/18.11.2016 г., относно:
Подаване на заявление от Община Бяла за кандидатстване пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, за отпускане на заем
за изграждане на сепарираща инсталация и площадка за компостиране, част от Регионална
система за управление на отпадъците.
По нея докладва:
1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Община Две могили, заедно с Регионално сдружение за управление на отпадъците
за регион Борово /Бяла, област Русе/, учредено от упълномощени представители на
общините: Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака е партньор по
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Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект “Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/”, одобрен за
финансиране по процедура “Изграждане на регионални системи за управление на
отпадъците в региони: Борово /Бяла, Област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово,
Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.”.
Във връзка с изтичане периода за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” /31.12.2015 г./ на общото събрание Регионално
сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ е взело
решение и е подало пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/ заявление за отпускане на безвъзмездна помощ за изпълнение
на инвестиционен проект „Доизграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/“ и довеждаща инфраструктура за външни
връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата
инфраструктура“, което включва следните дейности:
1. Клетка № 1;
2. Вертикална планировка;
4. Инсталации на техническата инфраструктура;
5. Пречиствателна станция, сгради, машини и съоръжения към нея;
6. Контролно пропусвателен пункт, електронна везна, работилница и мивка за
камиони;
7. Парко-устройство и видеоконтрол;
8. Мобилно-експлоатационно оборудване /компактор и транспортно средство за
извозване на остатъчните отпадъци към клетката/;
9. Довеждаща инфраструктура;
10. Инсталация за сепариране на отпадъците;
11. Инсталация за компостиране.
Тъй като Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ не финансира изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации се
налага общините сами да финансират изграждането им.
Това налага оптимизирането на цитираните инсталации с цел намаляване на
тяхната стойност без да се променя капацитета, вида и количеството отпадък, който ще се
преработва в сепариращата и компостираща инсталации.
Общата им стойност за изграждането към момента на подаване на заявлението
пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ е възлизала на 7 970 192.43 лева с ДДС. След оптимизиране на инсталациите
общата им стойност намалява до 3 700 000 лева с ДДС.
С допълнително заявление Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/ може да отпусне безлихвен заем за финансиране
изграждането на цитираните инсталации в размер на 2 000 000 лева.
Месец януари тази година ние приехме решение, с което отпуснахме средства по
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 354 000 лева в полза на
сдружението. Оказва се, че тези пари не стигат и трябва още около 2 000 000 лева.
Средствата, с които всяка една община ще участва при финансирането на проекта и
погасяване на заема ще бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес на съответната
община, чрез събраните по чл. 64 от ЗУО средства, а при недостиг от собственият си
бюджет.
Искам да кажа, че самата докладна записка, която е идентична за всички общини от
сдружението не е ясно написана – никъде не става ясно за 2 000 000 лева ли даваме
съгласие, за общия размер на средствата ли и много други неща. Затова аз си загубих един
ден, заедно с главния специалист в Общината и с няколко разговора със сдружението
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изяснихме ситуацията. По т. 1 аз зададох въпроса – колко е собственото участие на
Общината? Беше ми отговорени, че размерът е от 650 000 до 700 000 лева, но това не е
записано никъде в докладната записка. От тук направихме разбивка на постъпленията по
чл. 64 от ЗУО, както знаете всяка година те се вдигат и до края на тази година ще бъдат
събрани около 450 000 лева. За 2017 година те се вдигат и ще станат 40 лева на тон и
сумата ще бъде в размер на 140 000 лева; 2018 година сумата продължава да се вдига и
тогава става 45 лева на тон и очакваната сума е в размер на 157 000 лева и 2019 година
вече с 57 лева на тон отчисленията стават 200 000 лева. Събраните отчисления до 2019
година ще бъдат в размер на около 950 000 лева, които ние не можем да ги ползваме за
нищо друго, освен за регионалното депо. Въпросът ми е ние ще имаме ли необходимите
средства, които се изискват от нас за изграждането на на сепариращи и компостиращи
инсталации?
Аз имам едно предложение към това Сдружение – нека да бъдат така добри, когато
има такива докладни да има техен представител на нашето заседание, защото все пак това
са нашите пари.
Във тази връзка аз искам да благодаря, че все още не сме закрили нашето
съществуващо сметище, защото ние взехме едно такова решение и сега аз предлагам да
бъде внесена докладна записка за неговата отмяна.
В разискванията по десета точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Общински съветник:
Аз искам да кажа, че решението, което ни се предлага има драстично разминаване в
основанията и това, което ни се предлага за приемане. Основанието за вземане на
решението е чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА – разпореждане с общинско имущество и
съответно от нашия Правилник е чл. 3, ал. 2, т. 2.
Освен това искам да отбележа, че февруари месец ние приехме няколко решения
касаещи това сдружение, аз ще цитирам Решение № 92, с което ние дадохме съгласие да
бъдат използвани натрупаните до края на 2015 година отчисления в размер на 354 000
лева. Оказва се, че към настоящия момент тази сума не е преведена и регионалното
сдружение не са я поискали все още, какво означава това – че не я искат. Оставяме
настрани факта, че в отчета за изпълнение на решенията пише, че това решение е
изпълнено.
Имахме едно решение за поемане на краткосрочен дълг в размер на 180 000 лева –
доколкото знам все още няма банка, която да иска да ни отпусне този дълг. Имаме да
плащаме 60 000 лева за приключване на проекта по „Красива България” за ремонт на
сградата на бившето БКС. Знаете на първа инстанция загубихме делото за водния цикъл и
там с лихвите вървят около 500 000 лева. Всичко това са тежести, които падат върху
Общината.
Иска ми се в предложеният ни проект на решение в т. 3 да се запишат годините –
отчисленията, които са събрани по чл. 64 от ЗУО за периода от ….. до 2016 или 2017
година.
2. Николай Христов – Общински съветник:
Въпросът с това ДЕПО стои на дневен ред от мандата, който аз заварих и се
надявам да приключи в настоящия мандат. Така или иначе ние ще приемем това решение,
но тъй като се случиха много неща около това депо, предлагам да се направи една
хронология на всичко случващо се.
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 и Докладна записка с
вх. № 546 от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
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№ 398
1. Дава съгласие Община Две могили в качеството си на член на Регионално
сдружение за управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, област Русе/ да участва
при финансиране на проект за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации в
рамките на проект «Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за
регион Борово (Бяла, област Русе).
2. Дава съгласие Община Бяла, като Водещ партньор в Регионално сдружение за
управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, област Русе/ да подаде заявление за
отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ за изграждането на сепарираща и компостираща инсталации
по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион
Борово /Бяла, област Русе/» в размер на 2 000 000 лева за срок от 3 години с 1 година
гратисен период.
3. Средствата, с които Община Две могили ще участва при финансирането на
проекта и погасяване на заема да бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес, чрез
събраните по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците средства от 2016 година.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 580/16.11.2016 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Адевие Низамиева Юсменова, живееща в
град Две могили, за раждане на първо дете – Юсмен Неджметинов Юсменов.
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – 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
Адевие Низамиева Юсменова. 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 Юсменова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на първо дете в размер на 200 лева.
Разисквания по единадесета точка нямаше.
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с 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 пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 580
от 16.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 399
1. Отпуска на Адевие Низамиева Юсменова, живееща в град Две могили, община
Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 46 еднократна финансова помощ в
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Юсмен Неджметинов Юсменов,
роден на 01.06.2016 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
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Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 581/16.11.2016 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Селимова Исмаилова, живееща в
град Две могили, за раждане на второ дете – Джан Илханов Хасанов.
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 второ дете на
Севджан Селимова Исмаилова. 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 Исмаилова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ
за раждане на второ дете в размер на 250 лева.
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. 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 пътнотранспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 581
от 16.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула)
гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 400
1. Отпуска на Севджан Селимова Исмаилова, живееща в град Две могили, община
Две могили, област Русе, на улица „Ген. Гурко” № 45 еднократна финансова помощ в
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Джан Илханов Хасанов,
роден на 28.10.2016 г.
2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 582/16.11.2016 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в
село Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1.
По нея докладва:
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”:
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ от Веселинка Кънева Стоянова, в
която тя твърди, че е пенсионерка и самотноживееща, с размер на пенсията 139 лева.
Живее изключително бедно в къща, която не е нейна собственост, но и е предоставена
една стая за ползване. За храната си разчита на социални грижи, за дърва за отопление –
също, но не разполага с печка. Моли ни за помощ, за да си закупи печка за твърдо гориво.
Становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена.
Разисквания по тринадесета точка нямаше.
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
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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. № 582 от 16.11.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един)
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 401
1. Отказва да бъде отпусната на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в село
Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1 еднократна финансова помощ.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 593/21.11.2016 г., относно:
Бракуване на движима вещ – общинска собственост.
По нея докладва:
1. Галя Додева – член 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
докладната записка, касаеща бракуване на движима вещ – общинска собственост. Става
въпрос за лек автомобил – Мерцедес с регистрационен № Р 2300 РР, на стойност 11 999
лева. Със своя заповед, Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши
инвентаризация на дълготрайните материални активи и на всички останали активи и
пасиви, водещи се на отчет в Общинска администрация – Две могили. В обекта на
инвентаризацията попада и въпросната движима вещ. След извършване на проверка,
относно техническото състояние на автомобила, комисията е установила, че автомобилът
няма външен вид, лаковото покритие е нарушено и е спрян от движение, поради
техническа неизправност. Ходовата част не подлежи на ремонт. Двигателят е напълно
амортизиран и също не подлежи на ремонт. Предложението на комисията е да бъде
бракуван автомобилът. Моторното превозно средство може да бъде предадено за
вторични суровини. Тъй като календарната година изтича с цел да не се плащат данъци за
следващата година, Кметът на Общината предлага настоящия проект на решение.
Становището на шеста комисия е той да бъде приет.
Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
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. 28 от Закона за счетоводството, чл. 143, ал. 6 от Закона
за движение по пътищата и чл. 3, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 2 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с
вх. № 593 от 21.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 402
1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство лек автомобил –
Мерцедес Е200 регистрационен № Р2300РР № на двигателя 111942300125171 на стойност
11 999.00 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението.
Петнадесета точка от дневния ред:
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Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Христина Ефтимова – Общински съветник:
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – каква е готовността на Община Две
могили за посрещане на зимния сезон, времето се влошава – от другата седмица
синоптиците казват, че ще вали сняг.
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Към настоящия момент са сключени договори с всички, които ще почистват.
Изрязани са дърветата, които застрашаваха сградите и имаме и уговорка с Енергопро тази
година своевременно да се вземат мерки ако има затрупани жици.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесетото заседание на
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.
Протоколът е изготвен на 01.12.2016 г. и отпечатан в 3 екз.
Екз. № 1 – към Папка № ……
Екз. № 2 – за Кмет на Община.
Екз. № 3 – за Областен управител.
МД/МД
Председател на Общински съвет – Две могили:
_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов)
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