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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 
 

№ 21 
 

Днес, 22 декември 2016 година, в 13.30 часа, в конферентната зала на хотел „Шато 
Монтан”, град Троян, започна двадесет и първото 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 14 (четиринадесет). 
Отсъстват: Велко Иванов Иванов; Светлозар Милчев Донев и Николай Христов 

Христов. 
 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – зам.-кмет на 
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, служители от 
Общинска администрация. 

 

Айдън Карамехмедов – 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, 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. № 653/19.12.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

Предлагам тя да стане т. 36, а т. 36 от проекта за дневен ред – да стане съответно т. 
37. 

 

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. 36 с изброената от мен по-горе докладна записка, по която има 
готовност г-жа Христина Ефтимова да докладва, в следствие на което т. 36 става 
съответно т. 37, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 14 (четиринадесет) 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. № 573/11.11.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област 
Русе. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
        Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 576/14.11.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица натериторията на Община Две могили, област Русе. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 586/17.11.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини на територията на община Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 594/23.11.2016 г., относно: 
Информация за образуваните от и срещу Община Две могили граждански, 
административни и изпълнителни дела и резултатите от тях. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 600/30.11.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 607/06.12.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2016 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 610/08.12.2016 г., относно: 

Приемане на втори Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.05.2016 г. до 
31.10.2016 г.  

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
8. Докладна записка от Мехмед Чолаков с вх. № 611/08.12.2016 г., относно: 

Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 613/08.12.2016 г., относно: 

Отчет за развитието и дейността на Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, 
бадминтон и петанка за 2016 г.  

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 616/09.12.2016 г., относно: 
Информация за сключените граждански договори за извършване на услуги с личен труд в 
Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2016 
г. – до месец Ноември  2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 617/09.12.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили като партньор по проект „Създаване на социално 
предприятие за зелени услуги в Община Две могили” по процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 618/09.12.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 619/09.12.2016 г., 
относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет 
– Две могили през 2017 година. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 620/09.12.2016 г., 
относно: Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 
отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 
година. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 630/09.12.2016 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 632/12.12.2016 г., относно: 

Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2016 г. и перспективи за 
развитието през 2017 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 633/12.12.2016 г., относно: 
Спортен календар за 2017 г. на Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 634/12.12.2016 г., относно: 
Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните 
състави от общината в различни събори и фестивали. 

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

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 635/12.12.2016 г., относно: 
Отчет за дейността на клуб на хората с увреждания „Здравец”  – град Две могили  за 2016 
г. 

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

социални дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 637/12.12.2016 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2017 г. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 638/12.12.2016 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в село Острица. 
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Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 639/12.12.2016 г., относно: 
Проект 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. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 641/13.12.2016 г., относно: 

Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за 2016 
г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 642/13.12.2016 г., относно: 
Одобряване на структура и чесленост на общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, считано от 01.01.2017 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 643/13.12.2016 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 396 по Протокол № 20/25.11.2016 
г.  

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 645/13.12.2016 г., 

относно: Освобождаване от длъжност управителя на общинско търговско дружество 
„ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД град Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 647/14.12.2016 г., относно: 

Отмяна на Решение № 129 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 7/19.02.2016 г., относно кандидатстване на Община Две могили към 
ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци 
на територията на Община Две могили”. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 621/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Катерина Цаниславова Маринова. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

29. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 622/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Николаева Коева, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Николай Николаев Алексиев. 

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

социални дейности”. 

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

30. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 623/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Енжегюл Реджебова Мустафова, 
живееща в село Чилнов за раждане на първо дете – Мелек Нураева Бариева. 

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

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

31. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 624/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Стоянова Илиева, 
живееща в град Две могили. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

32. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 625/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева, 
живееща в град Две могили. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

33. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 626/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, 
живеещ в град Две могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

34. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 627/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Рилка Маринова Колева, 
живееща в град Две могили, на улица „Русалка” № 14. 

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

социални дейности”. 

35. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 628/09.12.2016 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, 
живееща в село Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

36. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 653/19.12.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година.  

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

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 573/11.11.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Наредбата за изменение и допълнение на 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 е публикувана на сайта на Общината на 11.11.2016 г. Това означава, че е спазен 
срокът съгласно Закона за нормативните актове. След изтичане на този срок предложения 
за изменения или допълнения на предложеният проект не са постъпили. 
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В § 1 са посочени измененията на чл. 27 на досега действащия в наредбата – 
добавят се някои неща и като цяло промените са козметични. 

§ 2 – чл. 29 „Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет 
за съответната година е 30 ноември на предходната година” се отменя. 

§ 3 – създава се нов чл. 31а с текста „Кметът на общината изпраща проекта на 
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите, когато общината е в 
процедура по финансово оздравяване.” 

§ 4 – в чл. 32 записаните в подт. А и подт. Б числа 5 и 30 се променят, които стават 
съответно 15 и 50. Аз ще ви зачета текста от старата наредба: 

„(3) С решението по ал. 2 Общинският съвет одобрява и:  
- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината 
задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 
могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения;”. Идеята тук е с това увеличение на тези 
проценти Кметът на Общината да има по-голяма финансова самостоятелност. 

Друга промяна е че досега годишния отчет за изпълнението на бюджета по 
показатели, по които е приет, придружен с доклад се внасяше до 31 декември, а сега 
съгласно закона срокът за внасяне на отчета е 31 септември. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложената ни Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 да бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание предложената 
ни наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 и излезе със становище тя да бъде 
приета в предложения и вид. 

Айдън Карамехмедов – 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 в параграф 1, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) 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. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
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Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
Разисквания по първа точка нямаше. 
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 
93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси, при спазване изискванията на чл. 75-79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 573 от 11.11.2016 г. 
с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 403   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 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. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 576/14.11.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица натериторията на Община Две могили, област Русе. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложените 
изменения и допълнения на нашата Наредба № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе, които се налагат поради регистрацията 
на общината по Закона за данък добавена стойност. Прецизирано е разделението между 
такси и цени на услуги. Определени са таксите, за които се дължи данък по закона. 
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Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение ще окаже пряко и/или 
косвено въздействие върху приходната част на общинския бюджет, като ще настъпят 
размествания по приходните параграфи, но няма да се промени общия размер на бюджета. 
Предложените промени касаят само начисляване на данък добавена стойност, чийто 
размер е постоянна величина, определена със ЗДДС.  

Много подробно разгледахме промените, които се налагат на заседание на 
комисията, проведохме разговор и с г-жа Андреева – Директор на Дирекция „ФСД и 
управление на собствеността” и имаме няколко предложения, които аз ще ви зачета и ще 
ви предложа да ги гласуваме така. 

– В § 3 – чл. 42 «За ползване на траурни услуги се заплащат следните такси:» – от 
ал. 2, т. 3 от таблицата да отпадне и да се добави като т. 12 на ал. 1 от същия член, тъй 
като става въпрос за граждански ритуал. 

Чл. 42, ал. 4 да добие следния вид: „За ползване на специализиран транспорт – 
катафалка за погребение в населените места по чл. 42, ал. 2, т. 2 или за транспортиране на 
покойник от едно населено място до друго се заплаща цена на услугата в размер на 1 
лв/км. 

Предложената ал. 5 в докладната записка да отпадне, като се създаде нова ал. 5 със 
следния текст: „В цените на услугите по ал. 1, т. 2 – т. 12 и ал. 4 е включен ДДС. 

– В § 6 – чл. 58 предложената нова ал. 5 да добие вида: „В цените на услугите по 
чл. 58, т. 1, т. 4 и т. 7 е включен ДДС.” 

– В § 11 – чл. 62б, предложената ал. 4 да добие вида: „За ползване на помещения 
общенска собственост от структури извън обхвата на общински подразделения се заплаща 
такса, както следва: 

- За ученически стол – по 1 лев на стол, но не по-малко от 100 лева. 
- За други помещения – по 1 лев на стол, но не по-малко от 50 лева.” 
– В § 12 – чл. 62в, предложената ал. 2 да добие вида:  
„а) За една вечер – 180.00 лева на вечер; 
б) За над три нощувки – 150.00 лева на вечер; 
в) За наемане на стая с три легла – 80.00 лева на вечер; 
г) За наемане на стая с две легла – 60.00 лева на вечер;” 
В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията зачетени от г-жа Ефтимова, тъй като 

са целесъобразни. Г-жа Андреева е запозната и аз нямам нищо против наредбата да се 
приеме във вида, предложен от комисията. 

 

Айдън Карамехмедов – 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 в параграф 1, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) 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. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 3, зачетено от г-жа Ефтимова, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6, зачетено от г-жа Ефтимова, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 9, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 10, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 11, зачетено от г-жа Ефтимова, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 12, зачетено от г-жа Ефтимова, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 13, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 14, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1, 
т. 12 и чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във чл. 82 
ал. 1 от Закона за публичните финанси, при спазване изискванията на чл. 75-79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 576 от 14.11.2016 г. 
с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 404 
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1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 586/17.11.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини на територията на община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Законът за училищното и предучилищното образование, влязъл в сила от 
01.08.2016 г. предвижда разработване на Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 
Две могили, съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование 
(ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 01.06.2016 г. 

Проект за Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване 
на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили е разработен 
по Закона за училищното и предучилищното образование, Наредба № 5 за 
предучилищното образование от 01.06.2016 г., както и други нормативни документи, 
касаещи изграждането на система от действия и взаимодействия между институциите в 
областта на предучилищното образование на територията на община Две могили, 
обществеността, децата и родителите, общинските и държавни институции и ръководни 
органи. Предложената наредба е съгласувана с директорите на детските градини, поради 
което становището на комисията е наредбата да бъде приета във вида, в който се предлага. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
Айдън Карамехмедов – 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 предложението в Глава първа – Общи положения, така както е 
по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава втора – Условия и ред за записване на 
деца в общински детски градини, така както е по докладната записка, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава трета – Условия и ред за отпусване на 
деца от общински детски градини, така както е по докладната записка, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
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Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава четвърта – Условия за преместване на 
деца от общински детски градини, така както е по докладната записка, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава пета – Преходни и заключителни 
разпоредби, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона 
за предучилищно и училищно образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 за 
предучилищното образование от 01.06.2016 г., при спазване на изискванията на чл. 75 
– чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, 
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 586 от 
17.11.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 405   

1. Приема Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване 
на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили, област Русе, 
която влиза в сила от 01.01.2017 г. 

Приложение: Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили, 
област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 594/23.11.2016 г., относно: 

Информация за образуваните от и срещу Община Две могили граждански, 
административни и изпълнителни дела и резултатите от тях. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за 
образуваните от и срещу Община Две могили граждански, административни и 
изпълнителни дела и резултатите от тях и излезе със становище тя да бъде приета.  

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 27 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. № 594 от 23.11.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 406   

1. Приема за Информация за образуваните от и срещу Община Две могили 
граждански, административни и изпълнителни дела и резултатите от тях. 

Приложение: Информация за образуваните от и срещу Община Две могили 
граждански, административни и изпълнителни дела и резултатите от тях. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 600/30.11.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член 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 2017 г. задължително са включени такива, 
които по начин на ползване и сега продължават да имат публичен характер: читалища и 
звена на общинска бюджетна издръжка. Предлагам обектите да се застраховат по 
балансовата стойност, но само за сградите. Становището на комисията е предложеният 
проект на решение да бъде приет, но в списъка да бъде включена и Хижата. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията, ще включим и Хижата в списъка. 
След приключване на разискванията 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, чл. 9, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 600 от 30.11.2016 г. с 14 
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 407   

1. Определя списък на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане за 2017 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. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 607/06.12.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2016 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената Информация за резултатите 
от участието на Община Две могили през 2016 г. в проекти по различните оперативни 
програми. Информацията е разделена на три етапа – приключени; в процес на реализация 
и чакащи одобрение. Изброени са всички проекти, по които Общината е участвала. 
Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз си направих труда да сметна на каква стойност са проектите, по които 

Общината е участвала – приключените проекти са на обща стойност 213 000 лева; 
проектите, които са в процес на изпълнение са на стойност 217 000 лева и проектите, 
които чакат одобрение са на стойност 10 000 000 лева. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз искам да изкажа своята благодарност на всички Вас Общинските съветници и на 

служителите от общинска администрация, защото без Вашата подкрепа нямаше да успеем. 
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка вх. № 607 от 
06.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 408 

  

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 
2016 г. в проекти по различните оперативни програми.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 
през 2016 г. в проекти по различните оперативни програми.  

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 610/08.12.2016 г., относно: 

Приемане на втори Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.05.2016 г. до 
31.10.2016 г.  

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представения ни отчет за дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за периода от 01.05.2016 г. до 31.10.2016 г. Отчета е представен много подробно и в него 
не са спестени и проблемите, а именно – предоставяне на голяма част от докладни записки 
в Общинския съвет в последният възможен срок, което затруднява общинските съветници 
да се подготвят за заседанията си по комисии; изоставаме с актуализиране на местната 
нормативна уредба. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз благодаря на Общинския съвет, засега мисля че работим достатъчно добре и се 

надявам и занапред така да продължим. Що се отнася до докладните записки ще се 
постараем да ги внасяме по-навреме, но понякога има и такива, които не зависят от нас. 
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След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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 наше 
Решение № 48 по протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 610 от 
08.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 409   

1. Приема втори Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.05.2016 г. до 
31.10.2016 г.  

Приложение: Втори Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.05.2016 г. до 
31.10.2016 г.  

 

 Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Мехмед Чолаков с вх. № 611/08.12.2016 г., относно: 

Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която касае 
определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Докладната записка има за цел да приемем решение, с което да определим размера 
на платения годишен отпуск и на допълнителното възнаграждение за придобит стаж и 
опит на Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 121, ал. 2 от Правилника ни, приет с 
Решение № 5 по Протокол № 2/24.11.2015 г. В него е пропуснато да вземем решение, с 
което да определим размера на платения годишен отпуск и на допълнителното 
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет. Тъй като 
на предходно наше заседание, с Решение № 382 по Протокол № 19/28.10.2016 г. избрахме 
за Председател на Общинския съвет – Айдън Сабриев Карамехмедов, се налага да 
приемем решение, с което да определим размера на платения годишен отпуск и 
допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит. След като комисията разгледа 
предложения ни проект на решение излезе със становище той да бъде приет в 
представения му вид. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 

2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 121, ал. 4, т. 2 във връзка с 3, ал. 1, 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. № 611 от 08.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 410   
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1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от които – Айдън Сабриев 

Карамехмедов – 15 работни дни. 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, от които – 

Айдън Сабриев Карамехмедов – 6 работни дни. 
1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще 

получава. 
2. На Айдън Сабриев Карамехмедов се признава към 01 ноември 2016 г. стаж и 

опит, сходен с дейността му на Председател на Общинския съвет в размер на 31 години 7 
месеца и 26 дни. 

3. Решението влиза в сила от 01 ноември 2016 г. 
4. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 613/08.12.2016 г., относно: Отчет 

за развитието и дейността на Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, 
бадминтон и петанка за 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 развитието и 
дейността на Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка за 
2016 г. През 2016 година в спортния клуб са картотекирани 32 състезатели, които се 
състезават в различните възрасти от календара на Българска федерация по тенис на маса. 
Тренировките на състезателите се провеждат във физкултурния салон на СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ град Две могили. Най-добре представящите се ученици от заниманията 
по тенис на маса в ЦПЛРИСКИОНИС са основата на представителните отбори на 
спортния клуб, които се явяват в различните състезания от календара на федерацията по 
тенис на маса.Финансирането на спортно състезателната подготовка се осъществява от 
субсидиране на Община Две могили,Финансови средства от Проект към Министерство на 
физическо възпитание и спорт (спортен тотализатор), спонсори и родители. През 
настоящата година състезателите от спортния клуб по тенис на маса са участвали във 
всички възрасти от календара на Българска федерация по тенис на маса и са заели 
следните призови места: 

- Отборно на Северна България  деца до 12 години момичета – 1 място; 
- Отборно на Северна България  девойки младша възраст – 1 място; 
- Отборно на Северна България  девойки старша възраст – 1 място; 
- Отборно финали Държавно първенство деца до 12 години момичета – 3 място; 
- Отборно финали Държавно първенство девойки младша възраст – 1 място; 
- Отборно финали  Държавно първенство девойки старша възраст – 3 място; 
- Отборно финали  Държавно първенство девойки до 21 г. – 3 място; 
- Отборно „ А републиканска група жени“ – 1 място; 
- Индивидуално Държавно първенство  деца до 12 години  момичета-

шампионка за 2016 година 1 място Дамла Хасанова; 
- Индивидуално Държавно първенство  деца до 12 години  момичета  двойки - 

вицешампионки за 2016 година  Дамла Хасанова, Десислава Ангелова; 
-  Държавно първенство девойки младша възраст – индивидуално 3 място 

Мирослава Андронова; 
- Държавно първенство девойки младша възраст – двойки вицешампионки за 

2016 год.  Ивет Илиева и Мирослава Андронова; 
- Държавно първенство девойки младша възраст – смесени двойки шампионка 

за 2016 год.  Ивет Илиева; 
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- Държавно първенство девойки  старша възраст – индивидуално 3 място Ивет 
Илиева; 

- Държавно първенство девойки старша възраст –  двойки шампионки за 2016 
год.  1 място Ивет Илиева, Мирослава Андронова; 

- Зарена Коева – 3 място двойки девойки старша възраст; 
- Зарена Коева – 3 място  смесени двойки девойки старша възраст; 
- През настоящата година състезатели от клуба участваха и на международни  

турнири : 
- Зарена Коева 1 място - девойки в Международен турнир по тенис на маса в 

град Батуми; 
- Ивет Илиева 2 място -  девойки в Международен турнир по тенис на маса в 

град Батуми; 
- Моника Цанева и Зарена Коева 1 място- жени в Международен турнир град 

Батуми; 
- Ивет Илиева, Мирослава Андронова 1 място- девойки в Международен турнир 

град Батуми; 
- Първо място отборно Международен турнир гр. Ардино. 
- Трето място отборно девойки на Международен турнир в Кипър; 
- Ивет Илиева 2 място индивидуално Международен турнир в Кипър; 
- Дамла Хасанова и Деря Софта – 3 място двойки Международен турнир в 

Кипър. 
- Моника Цанева, Зарена Коева, Ивет Илиева, Мирослава Андронова бяха 

селектирани през настоящата година за състезатели на националния отбор на 
България съответно Зарена Коева –девойки старша възраст и  Моника Цанева-
девойки до 21г. възраст, Ивет Илиева, Мирослава Андронова- девойки 
младша. Участваха на Балканско първенство  град Тиват, Черна гора. 
Класирането е следното: 

- Ивет Илиева, Мирослава Андронова – Балкански шампионки; 
- Мирослава Андронова – бронзов медал девойки младша възраст – двойки; 
- Зарена Коева  е с бронзов медал отборно; 
- Европейско първенство Загреб, Хърванска – 9 място двойки Ивет Илиева. 
- Състезателите от спортния клуб бяха и в основата на отбора заел 1 място на 

финали Ученически игри 8-10 клас девойки и придобили право да 
представляват България на Световно Ученическо първенство в Израел през 
месец април 2016 година. Бронзов медал за Зарена Коева – смесени двойки.  

В Спортния клуб по тенис на маса Две могили се води целогодишна подготовка на 
състезателите, като децата и техните родители имат желанието и волята да продължат да 
осъществяват своите мечти, но целите, които си поставяме са възможни само с финансова 
подкрепа.  

Със своята работа и представяне на състезания децата на Две могили,  занимаващи 
се с тенис на маса през отминаващата година доказаха ,че когато има желание и 
постоянство няма значение къде живееш мечтите могат да станат реалност.  

Становището на комисията е представения отчет да бъде приет. 
Разисквания по девета точка нямаше. 

 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. № 613 от 08.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 411 
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 1. Приема Отчет за развитието и дейността на Обединен спортен клуб по тенис на 
маса, плуване, бадминтон и петанка за 2016 г.  

Приложение: Отчет за развитието и дейността на Обединен спортен клуб по тенис 
на маса, плуване, бадминтон и петанка за 2016 г.  

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 616/09.12.2016 г., относно: 

Информация за сключените граждански договори за извършване на услуги с личен труд в 
Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2016 
г. – до месец Ноември  2016 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание Информация за сключените граждански 
договори за извършване на услуги с личен труд в Община Две могили, основания и 
постигнати резултати за периода от месец Януари 2016 г. – до месец Ноември 2016 г. 

Основанията за сключване на гражданските договори са от различно естество. 
Община Две могили сключва граждански договори при необходимост, когато работата не 
може да бъде изпълнена от служители на Община Две могили. Всички дейности, за които 
са сключени гражданските договори са изпълнени качествено и в срок. Постигнат е 
очакваният резултат.  

Становището на комисията е представената информация да бъде приета, но да се 
махне думата «граждански» от решението. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета 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. 27 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. № 616 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 412   

1. Приема за сведение Информация за сключените договори за извършване на 
услуги с личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода 
от месец Януари 2016 г. – до месец Ноември 2016 г. 

Приложение: Информация за сключените договори за извършване на услуги с 
личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец 
Януари 2016 г. – до месец Ноември 2016 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 617/09.12.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили като партньор по проект „Създаване на социално 
предприятие за зелени услуги в Община Две могили” по процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

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

Община Две могили е поканена от фирма „Развитие” ЕООД да участва като 
партньор по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 
“Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”.  
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Проектната идея е насочена към включване в заетост на безработни лица от 
рискови групи на пазара на труда /хора с увреждания, над 50-годишна възраст, с ниска 
степен на образование, продължително безработни/ в сферата на социалната икономика. 
Бенефициенти по проекта ще бъдат 7 безработни лица от тези групи в гр. Две могили, 
които ще преминат през обучение за професионална квалификация – 5 лица с основно и 
начално образование - по професията „Работник в озеленяването”, специалност 
„Озеленяване и цветарство” и 2 лица със завършено средно образование – по професията 
„Техник по озеленяване”, специалност „Парково строителство и озеленяване”. 

Бенефициентите по проекта ще бъдат наети по професиите, по които се обучават 
във фирмата „Развитие” ЕООД – кандидат по проекта. За изпълнение на проектната идея 
фирмата-кандидат ще създаде нова фирмено-организационна структура – Социално 
предприятие за комунални дейности, свързани с озеленяването и поддържане на паркове, 
градини, зелени площи и зелени пространства пред обществени сгради, снегопочистване 
на тротоари в гр. Две могили. За изпълнение на тези дейности фирмата-кандидат ще 
получи по проекта подходяща техника, материали и консумативи. Приносът на Община 
Две могили като партньор по проекта ще бъде в предоставяне на помещения в 
Земеделската къща и гараж за безвъзмездно ползване във времевата рамка на 
изпълнението на проекта – на помещенията ще бъде извършен текущ ремонт със средства 
по проекта /боядисване на помещенията, остъкляване на врата, поставяне на балатум в 
едно от помещенията и на електромер, отчитащ разходите по проекта, които са за сметка 
на проекта/. Помещенията ще се ползват за офис на проекта и за стая за почивка на 
работниците, наети по проекта. От Община Две могили не се очаква финансов принос по 
проекта.  

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
тя да бъде приета, но в проекта на решение да се добави нова т. 3 със следния текст: „3. 
При успешно изпълнение на проекта „Създаване на социално предприятие за комунални 
дейности в община Две могили” ръководството на общината се ангажира с устойчивостта 
на постигнатите резултати – да се планират бюджетни средства за благоустройствени 
дейности по озеленяване на публичните пространства на населените места в общината, 
което до момента не е правено, и да се възлагат на създаденото по проекта социално 
предприятие, с което ще се решават и социални проблеми с трудовата интеграция на 
рискови групи на местния пазар на труда.” 

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

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 617 
от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 413   

 1. Дава съгласие Община Две могили да участва като партньор по проект 
„Създаване на социално предприятие за зелени услуги в община Две могили” по ПБФП 
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 2. Дава съгласие Община Две могили да учреди право на ползване на фирмата-
кандидат за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния 
доклад за безвъзмездно ползване две стаи от втория етаж и едно помещение в приземния 
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етаж на „Земеделска къща”, находяща се в град Две могили, булевард „България” № 92 и 
гараж, находящ се в град Две могили, булевард „България” № 84, а именно: 

� Стаи за канцелария – 45 м²; 
� Склад за инструменти – 25 м²; 
� Склад за техника - 19 м². 

 3. При успешно изпълнение на проекта „Създаване на социално предприятие за 
комунални дейности в община Две могили” ръководството на общината се ангажира с 
устойчивостта на постигнатите резултати – да се планират бюджетни средства за 
благоустройствени дейности по озеленяване на публичните пространства на населените 
места в общината, което до момента не е правено, и да се възлагат на създаденото по 
проекта социално предприятие, с което ще се решават и социални проблеми с трудовата 
интеграция на рискови групи на местния пазар на труда. 
 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 618/09.12.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.755, представляващ „Дворно място” с площ от 17321 кв. м., заедно с построените 
в него сгради, предмет на Акт за публична общинска собственост № 3509/27.02.2012 г. на 
Кмета на Община Две могили. В деловодството на общината е постъпила Докладна 
записка от Елка Маринова Цанева – директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили, област Русе от която става ясно, че има заявен интерес от страна на зъболекар, 
който желае да наеме съществуващо помещение със зъболекарски стол за извършване на 
стоматологично лечение на децата, обучаващи се в училището и на работещите в него. 
Вземането на това решение е от съществено значение за учащите се деца, тъй като за не 
малка част от тях, предвид ограничените материални възможности на родителите им или 
поради обстоятелството, че в населеното място, където живеят няма зъболекар, това е 
единствената възможност до квалифицирана стоматологична помощ. 

Комисията разгледа предложената ни докладна записка и излезе със становище тя 
да бъде приета. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
По дванадесета 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 и 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 
17, ал. 1, чл. 18 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. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени 
на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от 
същата наредба и Докладна записка с вх. № 618 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 414   

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем за срок от 10 (десет) години част от 
имот – публична общинска собственост, представляваща „Помещение” с площ от 27 кв. м. 
(двадесет и седем квадратни метра), намиращо се на втори етаж в триетажна сграда с 
идентификатор № 20184.1.755.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 
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20184.1.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили с адрес гр. 
Две могили, ул.”Кирил и Методий” № 14 за зъболекарски кабинет. 

2. Началната месечна наемна цена при провеждане на публично оповестения 
конкурс да бъде 5,40 лева /пет лева и четиридесет стотинки/, съгласно т. 4.2. от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър 
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе. 

3. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 
Русе, сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 

4. Възлага на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, област 
Русе да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, 
съгласно Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 
да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 619/09.12.2016 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
ни е предложен График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2017 година. Графикът е съобразен с обявените през 2017 година почивни 
дни. Предвидени са и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 
Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представения график 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. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 и 84, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 619 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 415   

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2017 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 20.01.2017 г. 10.01.2017 г. 27.01.2017 г. 17.01.2017 г. 
2. 17.02.2017 г. 07.02.2017 г. 24.02.2017 г. 14.02.2017 г. 



 

 22

3. 24.03.2017 г. 14.03.2017 г. 31.03.2017 г. 21.03.2017 г. 
4. 28.04.2017 г. 18.04.2017 г. - - 
5. 19.05.2017 г. 09.05.2017 г. 26.05.2017 г. 16.05.2017 г.  
6. 16.06.2017 г. 06.06.2017 г. 23.06.2017 г. 13.06.2017 г. 
7. 21.07.2017 г. 11.07.2017 г. 28.07.2017 г. 18.07.2017 г. 
8. 18.08.2017 г. 08.08.2017 г. 25.08.2017 г. 15.08.2017 г. 
9. 15.09.2017 г. 05.09.2017 г. 29.09.2017 г. 19.09.2017 г. 

10. 20.10.2017 г. 10.10.2017 г. 27.10.2017 г. 17.10.2017 г. 
11. 17.11.2017 г. 07.11.2017 г. 24.11.2017 г. 14.11.2017 г. 
12. 15.12.2017 г. 05.12.2017 г. 22.12.2017 г. 12.12.2017 г. 

 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се 
прави от Председателския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши 
метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се 
определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със 
срок за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 620/09.12.2016 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 година и 
имаме няколко предложения, а именно: 
 Първо – за м. януари да се включи Доклад за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 г. за 2016 година. 

Второ – за м. декември да се махне думата „граждански” от Информация за 
сключените граждански договори в община Две могили, основания и постигнати 
резултати. 

Трето – Информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за 
средства от Европийския съюз и останалите показатели за първото полугодие на 2016 
година да бъде изместена за м. септември и да е за цялата 2016 година, не за полугодието 
на годината. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 620 от 09.12.2016 г. с 14 
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 416   
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1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 
отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 
година, както следва: 
 

№ Дата на 
заседанието 

Представяне на отчети и информации на 
редовните заседания на Общински съвет – 

Две могили през 2017 година 

Отговаря 

1. 20.01.2017 г. 
27.01.2017 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две 
могили през 2016 г. 

Кмет община 

  2. Приемане на бюджета на Община Две 
могили за 2017 година. 

Кмет община 

  3. Информация относно работата на 
общинската администрация по 
административното обслужване на 
физическите и юридическите лица през 2016 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2016 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за развитието на спорта в Община Две 
могили през 2016 г. и перспективите за 
развитието му в Община Две могили за 2017 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на спортен календар на Община 
Две могили за 2017 г. 

Кмет община 

  7. Приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 г. 

Кмет община 

  8. Информация за дейността на Домашния 
социален патронаж през 2016 година 

Управител  
ОП 

  9. Доклад за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 
2015-2019 г. за 2016 година. 

Кмет община 

    
2. 17.02.2017 г. 

24.02.2017 г. 
1. Одобряване на тригодишна бюджетна 
прогноза за период 2018– 2020 година. 

Кмет община 

  2. Отчет за изпълнение на плана за действие на 
Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2016 г.  

Кмет община 

  3. Информация за спазването на транспортната 
схема в Община Две могили през 2016 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение на Общинския план за 
младежта за 2016 г. 

Кмет община 

  5. Приемане на Общински план за младежта за 
2017 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за изпълнение бюджета на 
Общинския съвет през 2016 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  7. Даване на съгласие за ползване на 
общинските мери и пасища за отглеждане на 

Кмет община 
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животни. 
  8. Приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Две могили за период от 
2 години. 

Кмет община 

    
3. 24.03.2017 г. 

31.03.2017 г. 
 

1. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на 
територията на Община Две могили през 2016 
година. 

Началник 
РПУ 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Чилнов през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си.  

Кмет кметство 

  3. Доклади на Читалищата в Община Две 
могили за осъществените читалищни дейности 
и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2016 г.  

Председател 
Читалищно 

настоятелство 

  4. Отчет за изпълнение на Актуализираната 
програма за управление на дейностите по 
отпадъците на Община Две могили за 2016 
година. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда през 2016 г. 

Кмет община 

  6. Годишен Доклад за изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Две 
могили за 2016 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за изпълнението на Програмата за 
развитието на туризма на територията на 
Община Две могили за 2016 г. и перспективи 
за 2017 г. 

Кмет община 

  8. Приемане на Годишен план за дейностите по 
подкрепа на личностното развитие в Община 
Две могили за 2017 г. 

Кмет община 

    
4. 28.04.2017 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за закрила на детето за 2016 г. и 
Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2017 г. 

Председател 
комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социални услуги за 
деца и възрастни в Община Две могили през 
2016 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  4. Информация за дейността на ТД „Черни Лом 
2008” ЕООД – град Две могили през 2016 г. и 
на Годишния финансов отчет за същата 
година. 

Управител 
ТД 
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  5. Приемане на Програма за развитието на 
туризма на територията на Община Две могили 
за 2017 г.  

Кмет община 

  6. Информация за дейността на 
специализираното звено КООРС в Община Две 
могили през 2016 г. и насоки за работа през 
2017 г. 

Кмет община 

  7. Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2016 г. 

Кмет община 

    
5. 19.05.2017 г. 

26.05.2017 г. 
 

1. Отчет за състоянието на гробищните 
паркове на територията на Община Две 
могили, съгласно изискванията на Наредба № 
22 за управлението и поддържането на 
гробишните паркове, погребването и 
пренасянето на покойницина територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за дейността на „Център за 
обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 
ЦОП 

  4. Осигуряване на дърва за огрев на общински 
и обществени учреждения за отоплителен 
сезин 2017 – 2018 г. и определяне на продажна 
цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Кмет община 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Радост”, град Две могили за периода от 
месец септември 2016 г. до месец май 2017 
година. 

Управител 
ДГ 

    
6. 16.06.2017 г. 

23.06.2017 г. 
1. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за първото полугодие на 
2017 г. 

Обществен 
посредник 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Кацелово през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в 
ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2016-2017 г. и 
проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 
ЦДГ 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 
2016-2017 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор 
ЦДГ 

  5. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 
01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.  

Председетел Общ. 
съвет 
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7. 21.07.2017 г. 

28.07.2017 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2017 г. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в 
СУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2016-2017 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
СОУ 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
учебната 2016- 2017 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Директор 
ОУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 
през учебната 2016-2017 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Директор 
ПГСС 

  6. Отчет за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2016-2017 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ЦПЛРИСКИОНИС 

    
8. 18.08.2017 г. 

25.08.2017 г. 
1. Отчет за изпълнение бюджета на 
Общинския съвет през първото полугодие на 
2017 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Помен през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет на кметство 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „Обединен 
спортен клуб по тенис на маса, плуване, 
бадмингтон, петанка – Две могили”. 

Кмет община 

  4. Информация за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2017 г. 

Управител 
ОП 

  5. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 
и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2017/2018 г. на територията на 
Община Две могили 

Кмет община 

    
9. 15.09.2017 г. 

29.09.2017 г. 
1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Могилино през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Защитено 
жилище” в село Могилино. 

Управител 

  3. Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на 

Кмет община 
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община Две могили, област Русе  
  4. Информация за състоянието, обезпечеността 

от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита 
на населението от бедствия, аварии и 
катастрафи в община Две могили. 

Кмет община 

  5. Информация за изпълнението на бюджета на 
Общината, сметките за средства от 
Европийския съюз и останалите показатели за  
2016 година. 

Кмет община 

    
10. 20.10.2017 г. 

27.10.2017 г. 
1. Приемане на Информация за дейността на 
„Център да настаняване от семеен тип” в град 
Две могили. 

Управител 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Острица през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за готовността за почистване 
на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период. 

Кмет община 

  4. Приемане на план за ползване на дървесина 
в Община Две могили за 2018 г. и определяне 
начина на ползване на дървесината 

Кмет община 

  5. Информация за състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

Кмет община 

  6. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „ФК Две могили” 
за 2016 г. и перспективи за развитие през 2017 
г. 

Кмет община 

    
11. 17.11.2017 г. 

24.11.2017 г. 
1. Информация за работата на Отдел „Местни 
данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Широково през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  3. Приемане на Годишна програма за развитие 
на читалищната дейност на Община Две 
могили за 2018 г. 

Кмет община 

  4. Приемане на Културен Календар на Община 
Две могили за 2018 г. 

 

    
12. 15.12.2017 г. 

22.12.2017 г. 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 
01.05.2016 г. – 30.10.2016 г.  

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Пепелина през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  3. Информация за резултатите от участието на Кмет община 
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Община Две могили през 2016 г. в Проекти по 
различните оперативни програми. 

  4. Информация за сключените договори в 
община Две могили, основания и постигнати 
резултати 

Кмет община 

    
 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за 
разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 630/09.12.2016 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
От представената информация, която е изготвил г-н Корчев ясно личи неговата 

компетентност, голямото желание за работа и отговорност за решаване на проблемите. 
Той има поглед върху всички страни от дейността на кметско наместничество село 
Пепелина и Пещера „Орлова чука”. С болка приема проблемите, но и не се отчайва, затова 
той трябва да е пример за всички кметове по населените места. Поздравяваме го за 
неговата борбеност, но едновременно с това той трябва да бъде подпомогнат, защото не е 
по силите на 1 човек да се справи с тежките проблеми, които са натрупани с годините. 

Пожелавам му да продължава да бъде добър стопанин! 
Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 
г. и Докладна записка с вх. № 630 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 417   

1. Приема за сведение Информация за работата на Кметския наместник на село 
Пепелина, община Две могили. 

Приложение: Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, 
община Две могили. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 632/12.12.2016 г., относно: Отчет 

за развитието на спорта в Община Две могили през 2016 г. и перспективи за развитието 
през 2017 г.  

По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения Отчет за развитието на спорта 
в Община Две могили през 2016 г. и перспективи за развитието през 2017 г.  

Двигателната активност и физическото възпитание се формира в човека от най-ранна 
възраст. Родителите изпращат децата в яслата и детските градини, където те се учат на 
различни упражнения чрез игрови подходи, танци и др. Двигателната активност се 
съобразява с растежа на децата чрез игрови методи и гимнастика, чрез часовете по 
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физическо възпитание и спорт в училище, чрез подготовка в извънкласови спортни 
занимания, чрез спортни, танцови и фитнес тренировки във зрялата възраст. В училище, 
физическата активност се доразвива, а след училище, човек трябва да съумее да съхрани 
усвоеното и да поддържа тялото си активно. Тази грижа за физическата активност е грижа 
за физическото здраве на човек. Културата на физеската дейност е култура на здравето, 
култура на себепознанието и себеразвитието. Изграждането на навици за двигателна 
активност изгражда воля и сила, калява тялото, развива издържливост и постоянство, 
намалява процента на заболяванията, повишава концентрацията и др. В този смисъл, 
физическата култура е сред приоритетите в изграждането на човека като Личност. В 
съвремието се разкриват все повече възможности за физическа активност, насочена към 
различни целеви групи – според възрастта, индивидуална или групова форма (физическа 
активност в учебни заведения, предприятия и фирми, клубове и др.), според 
здравословното състояние (за хора със специфични двигателни нужди и хора с 
увреждания), все повече навлизат в ежедневието и двигателните подготовки за бременни 
или за преодоляване/лечение на стрес, психологическо натоварване, травми и 
неразположения и др. (йога, танци, гимнастика и др.). В този смисъл, физическата 
активност и спорта са важни за общото здравословно и психологическо състояние за 
всеки, без значение на възрастта, пола, социалния статус и т.н. още от най-ранното 
развитие в учебно-възпитателната система и сред ефикасните методи за здравна 
превантивност.  

Отчетът е много подробен и добре разработен, поради което становището на 
комисията е той да бъде приет във представения му вид. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
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, във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 
г. и Докладна записка с вх. № 632 от 12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 418   

 1. Приема Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2016 г. и 
перспективите за развитието през 2017 г. 

Приложение: Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2016 г. и 
перспективите за развитието през 2017 г. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 633/12.12.2016 г., относно: 

Спортен календар за 2017 г. на Община Две могили. 
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 предложеният ни за приемане спортен 
календар на Община Две могили за 2017 г. Жителите на Общината от всяка възрастова 
група имат нужда от спортни развлечения или самите те да участват в такива прояви. 
Общата стойност за изпълнение на спортния календар за 2017 г. е 2 800 лева. 
Становището на комисията е предложеният спортен календар да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
По седемнадесета 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. 8 и ал. 2, т. 1 и т. 24 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 633 от 12.12.2016 г. с 
14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 419   

 1. Приема Спортен календар за 2017 г. на Община Две могили. 
  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Спортен календар за 2017 г. на Община Две могили. 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 634/12.12.2016 г., относно: 

Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните 
състави от общината в различни събори и фестивали. 

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 състоянието и 
постигнатите резултати от участието на самодейните състави от общината в различни 
събори и фестивали. 

В община Две могили съгласно изискванията на Закона за народните читалища са 
регистрирани 11 културни центъра. Изключение е само най-малкото село Пепелина, 
където поради малкия брой жители не е възможно съществуването на читалище.  

Във всички културни институции, без Могилино, са създадени и развиват дейност 
самодейни певчески състави и групи. Участниците изпълняват и пресъздават песни и 
ритуали от различни области на народното творчество и музикалното изкуство. В 
репертоарите им могат да се чуят изпълнения на песни от автентичния фолклор, стари 
градски песни, патриотични, както и авторски песни, а освен това се пресъздават и 
традиционни обичаи /Бабинден, лазаруване и др./. 
 Самодейните състави провеждат репетициите си в сградите на читалищата. 
Участват в почти всяко кметско или общинско мероприятие. Репертоарът на всяка група 
се обновява непрекъснато, разучават се нови песни от различни жанрове. 
 Основен проблем в осъществяване на дейността на самодейците са недостатъчните 
финансови средства. Доста често се търсят спонсори за организиране на гостуване или 
участие във фестивали или събори извън населеното място. Пет от читалищата – Две 
могили, Батишница, Широково, Острица и Помен, имат собствени земеделски земи и 
могат да подпомагат дейността на групите си с част от средствата от наем. Останалите 
читалища /Бъзовец, Кацелово, Каран Върбовка, Могилино/ нямат собствени допълнителни 
приходи. 
 Въпреки затрудненията, които имат, фолклорните състави и певчески групи 
развиват много добра дейност. Успяват да репетират, да намират спонсори и средства, за 
да участват във фестивали и събори. Дори в две от селата – Кацелово и Каран Върбовка, с 
финансовата помощ на Община Две могили, се провеждат два събора – Събор на 
хърцоите и Събор „Жива вода”. Началото е поставено през 2009 година. С всяка изминала 
година се увеличава броят на участниците и зрителите. Съборите са включени в 
Националния културен календар. Самодейните състави от общината прославят местния 
бит и култура, завладяват сърцата на публиката и получават престижни награди, медали, 
плакети, грамоти. 

Становището на комисията е представената информация да бъде приета в 
представения и вид. 
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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 Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 
г. и Докладна записка с вх. № 634 от 12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 420   

1. Приема за сведение Информация за състоянието и постигнатите резултати от 
участието на самодейните състави от общината в различни събори и фестивали. 

Приложение: Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието 
на самодейните състави от общината в различни събори и фестивали.  

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 635/12.12.2016 г., относно: Отчет 

за дейността на клуб на хората с увреждания „Здравец”  – град Две могили  за 2016 г. 
По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Настоящата докладна записка бе разгледана на заседание на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. Тя касае приемане на Отчет за дейността на клуб 
на хората с увреждания „Здравец”  – град Две могили  за 2016 г. Клубът функционира от 
2005 година и обхваща 80 човека. Обхванати са всички дейности, което говори за силния 
дух и активната обществена дейност на хората, които членуват в него. Становището на 
комисията е отчетът да бъде приет. 

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 Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 
г. и Докладна записка с вх. № 635 от 12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 421   

1. Приема за сведение Отчет за дейността на клуб на хората с увреждания 
„Здравец”  – град Две могили  за 2016 г. 

Приложение: Отчет за дейността на клуб на хората с увреждания „Здравец”  – град 
Две могили  за 2016 г. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 637/12.12.2016 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2017 г. 

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

Докладната записка касае приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване за 2017 г. При изготвяне на план-сметката за разходите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 



 

 32

териториите за обществено ползване за 2017 г. общинска администрация е взела предвид 
следното: 

- анализ на направените разходи в предходни години; 
- проектите на бюджет 2017 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити; 
- увеличаване вноските по Закона за управление на отпадъците – докато през 2016 

г. отчисленията по чл. 64 бяха в размер на 36 лв. на тон, то през 2017 г. са 40 лв. на тон; 
- решението на ръководството на общината сметосъбирането и сметоизвозването 

да бъде дейност в общинския бюджет; 
- липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко 

бройки и за малко време.  
Разходите за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” са планирани като 

дейност, изпълнявана от общината, тъй като сметосъбирачната техника и съдовете за смет 
за наша собственост и считаме, че този начин на предоставяне на услугата ще бъде по-
ефективен. Предвидени са средства за работни заплати и осигуровки на шофьори на 
сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като сме имали предвид новия 
размер на минималната работна заплата, размера на възнаграждението за придобит трудов 
стаж и професионален и промяната в размера на осигурителните вноски. Планирани са 
средства за данъци, застраховка „Гражданска отговорност”, винетки на сметосъбирачните 
машини. Средствата за дейността са планирани за 13 месеца, защото е включено и 
плащането за м. 12. 2016 г. 

За дейност „Поддържане на депо” са планирани 36700 лв. разходи за външни 
услуги, 9557 лв. отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и 
114800 лв. отчисления по чл. 64 от същия закон. По сега действащата наредба 
отчисленията по чл. 64 от ЗУО са 44 лв., но се очаква промяна на наредбата и тяхното 
намаление на 40 лв., колкото сме планирали в настоящата план-сметка. 

При планиране на разходите по дейност „Поддържане на територии за обществено 
ползване” сме взели предвид предложенията на кметствата, като сме ги прецизирали. 
Предложенията за разходи, които не съответстват на изискванията за разходи в дейност 
„Чистота” са пренасочени към съответната дейност. А предложения по други дейности, 
които се отнасят за дейност „Чистота” са планирани в нея. Средствата за работна заплата 
са съобразени с новия размер на минималната работна заплата, с промените в размера на 
възнагражденията придобит трудов стаж и професионален опит и промяната в размера на 
осигурителните вноски. Освен по 2 бройки в селата, предвидени са 5 бройки и в гр. Две 
могили. Предложението е със свои работници общината и кметствата да поддържат 
териториите за обществено ползване, без ползването на външни фирми. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения проект 
на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Общата стойност на разходите за чистота е същата като миналогодишната. Аз 

искам да попитам колко пари събрахме тази година от ТБО и колко изразходихме? От 
миналогодишните 628 000 лева колко похарчихме? 

2. Марийка Андреева – Директор на Дирекция ФСД и управление на 
собствеността в общинска администрация: 

Събраната сума за миналата година е около 346 000 лева, а към 30.11.2016 г. са 
изразходени около 577 000 лева. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
В една от следващите точки е предложена за разглеждане докладна записка, 

относно одобряване на структурата и числеността на общинска администрация. Поради 
тази причина се получи малко разминаване в план-сметката, защото в структурата сме 
заложили 31 човека отдел „чистота” за населените места. Тази година в много от селата не 
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бяха назначени допълнително хора, но за следващата 2017 година имаме намерение да 
назначим втори човек. От анализа, който направих излезе следната промяна: 

За село Батишница ще са необходими 38 007 лева; 
За село Баниска – 39 589 лева; 
За село Помен – 26 236 лева;  
За село Бъзовец – 34 945 лева;  
За село Чилнов – 30 320 лева. 
Или общата сума разходи за чистота става 671 429 лева. 
След приключване на разискванията по двадесета 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. 66, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна 
записка с вх. № 637 от 12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 422 

 1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 
за 2017 г. 

Населени 
места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране 

и 
сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 

в депа 

Поддържане 
на места за 

общ.ползване 
Две могили 247 777 105 625 36 700 105 452 
Батишница 38 007 9 126  28 881 
Баниска 39 589 11 741  27 848 
Могилино 25 164 6 358  18 806 
Помен 26 236 6 689  19 547 
Бъзовец 34 945 9 763  25 182 
Чилнов 30 320 6 807  23 513 
Кацелово 34 207 7 994  26 213 
Острица 26 676 6 169  20 507 
Каран Върбовка 30 307 5 734  24 573 
Широково 7 330 2 735  4 595 
Пепелина 6 514 1 919  4 595 
Отчисления по чл. 60 
от ЗУО 

9 557 
 

 9 557 
 

 

Отчисления по чл. 64 
от ЗУО 

114 800  114 800  

Всичко: 671 429 180 660 161 057 329 712 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 638/12.12.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Острица. 
По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 
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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 собственост на Община 
Две могили. Става въпрос за имот представляващ Дворно място, съставляващо парцел III-
161 в кв. 18 по плана на с. Острица с площ от 800 кв. м., заедно с построените в него 
Двуетажна масивна сграда „Стара община” върху 110 кв. м., строена 1950 година и 
полумасивна сграда – фурна и месалня с площ от 50.40 кв. м.  Постъпило е Заявление за 
закупуване на въпросния имот. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 
1. Йордан Тодоров – Кмет на Кметство село Острица: 
Сградата наистина е в окаяно състояние и е опасна за жителите на селото, затова аз 

се радвам, че ще бъде продадена, защото ако не беше продадена обмислях възможността 
да поискам разрешение за нейното събаряне. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Да, в действителност сградата е в много лошо състояние. Назначих комисия, която 

след извършената проверка предложи сградата да бъде съборена, но добре че се яви 
кандидат за закупуването и. 

След приключване на разискванията по двадесет и първа 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. 1, 
чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, 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 и Докладна записка с вх. № 638 от 
12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 423 

 

1. Дава съгласие Дворно място, съставляващо парцел III-161 в кв. 18 по плана на с. 
Острица с площ от 800 кв. м., заедно с построените в него Двуетажна масивна сграда 
„Стара община” върху 110 кв. м., строена 1950 година и полумасивна сграда – фурна и 
месалня с площ от 50.40 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 111 от 
08.07.1999 г. на Кмета на Община Две могили да бъде продаден след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване. 

1.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 4 515.20 (четири хиляди петстотин и 
петнадесет лева и двадесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 8 012.00 (осем хиляди 
и дванадесет) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална продажна 
цена в размер на 8 100.00 (осем хиляди и сто) лева без ДДС или 9 720 (девет хиляди 
седемстотин и двадесет) лева с ДДС. 

1.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
1.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Острица, 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. 

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

2.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
2.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 
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2.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да 
представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 639/12.12.2016 г., относно: 

Проект 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. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект 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. Има някои неща, 
които в процесса на работа могат да се изчистят. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на наредба да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
Айдън Карамехмедов – 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 предложението в Глава първа – Общи положения, така както е 
по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава втора – Условия и ред за поставяне на 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и други елементи на 
градското обзавеждане, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава трета – Условия и ред за поставяне на 
рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското 
обзавеждане, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава четвърта – Условия и ред за поставяне 
на преместваеми обекти върху поземлени имоти за организиране дейностите по чл. 55 от 
ЗУТ, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен с предложението в Глава пета – Условия и ред за премахване на 
преместваеми обекти, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Глава шеста – Административно – наказателни 
разпоредби, така както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в Преходните и заключителни разпоредби, така 
както е по докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 
1 и с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 22з, ал. 
2 от Закона за насърчаване на инвестициите, при спазване на изискванията на чл. 75 
– чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, 
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 639 от 
12.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 424 

 

1. Приема 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. 

Приложение: 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. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 641/13.12.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за 2016 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Сдружение с общественополезна дейност Футболен клуб „Две могили” – гр. Две 
могили е част от обществения живот на общината. Участията на футболисти от три 
възрастови групи вълнуват и обединяват поколения в една обща спортна емоция.  

Сдружението се управлява от Управителен съвет. Целта на дейността му е да се 
насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство, да 
създава условия за развитие на футбола в областта. Председател на управляващия орган е 
Огнян Георгиев.  

Сериозните финансови трудности са причина за проблеми в участията, ниска 
мотивираност, слабо обществено участие в развитието на Сдружението през последните 
години. Последната отчетна 2015-2016 година, бележи повратен момент в развитието на 
сдружението, когато отборът на мъжете прекратява участието си в Североизточна „В” 
футболна група за сезона с уведомително писмо до Български футболен съюз с изх. № 
1/16.02.2016 г.  

Децата и младежите продължават участието си с минимални средства и въпреки 
всичко бележат следните резултати:  

• от 18 изиграни - 9 победи, 5 равенства и 4 загуби, ФК „Две могили”– деца 
завърши като вицешампион в областната група зона „Русе”;  

• от 15 изиграни мача - 7 победи, 3 равенства и 5 загуби, ФК „Две могили”– 
младежи завърши на трето място в областната група, зона „Русе”.  

 В отчета на Сдружението, представен на редовното заседание на Общинския съвет – 
Две могили на 24.06.2016 г., е вписано: 

„...Важно е да се осъзнае, че този спорт обединява много хора от различни възрасти в 
едно общо хоби, страст и емоция. Този спорт е част от обществото ни, от историята, 
културата и нуждите на общината ни, макар, че хората все по-рядко се ангажират лично в 
това забързано ежедневие на лични проблеми и недостиг на време. Вярвам, че има шанс за 
футбола, че трябва да е достъпен за повече хора резултата на децата и младшата възраст в 
областното първенство. Вярвам, че успехите им имат право на развитие в следващите 
възрастови категории. Има постижения, с които общината ни може да се гордее като 
вицешампионска титла в първенството в момент на най-трудна финансова криза. Когато 
децата на общината ни обичат спорта и футбола толкова, че да вярват до 90-тата минута 
на последния мач на сезона и играят със и от сърце…- Нима имаме право ние да не 
вярваме? 

Все още няма яснота за участието на ФК „Две могили” в предстоящия сезон 2016-
2017 г.  

През септември 2016 година, Сдружението отново стартира с три отбора, като 
мъжете са в напълно нов състав от вече порастналите младежи, изпълнени с нови 
надежди, а финансовата криза все така тегне над състезателите. С минимални средства, 
често дори лишения, последните дни на ноември 2016 г. донесоха успешен край на полу-
сезона за трите възрастови групи.  

Отбора на ФК „Две могили” – мъже се състезава в ОФГ – Русе – мъже. Треньор на 
екипа е Йордан Денчев. Картотекираните играчи за 2016 г. са 18. В групата, в която се 
състезават има 12 отбора и ФК „Две могили” заема 2-ро място в класирането до момента 
(сезон 2016-2017 г.) след общо 11 срещи при резултати: 8 победи, 3 равенства и 0 загуби. 
Стадионът в гр. Две могили се използва по предназначение, поддръжката му е изцяло от 
Община Две могили.  
 Към ФК „Две могили” са включени и два отбора от деца и младежи, в които са 
картотекирани 27 състезатели (17 деца и 10 младша възраст). В областно първенство, зона 
„Русе” отбор деца – включва ученици, родени до 2002 г., а в младша възраст – ученици 
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родени 2000 г. – 2001 г. Тренировъчна дейност осъществяват на стадион Две могили, с 
треньор Йордан Денчев.  

В групата, в която се състезават децата има 7 отбора и ФК „Две могили” заема 3-то 
място в класирането до момента (сезон 2016-2017 г.) след общо 9 срещи при резултати: 5 
победи, 0 равенства и 4 загуби.  

В групата, в която се състезават младежите има 8 отбора и ФК „Две могили” заема 
2-ро място в класирането до момента (сезон 2016-2017 г.) след общо 10 срещи при 
резултати: 7 победи, 1 равенства и 2 загуби. 

Сред успехите на децата и младежите е и участието в Държавните игри на малките 
селища – Перущица 2016 г., което им донесе 2 - рото място сред отборите от цялата 
страна. 

ФК „Две могили” използва общинската спортна база - футболно игрище с 
олимпийски размери, мини игрище с изкуствена настилка и осветление и второ голямо 
игрище, намиращи се в района на градския стадион в гр. Две могили. Поддръжката на 
базата и транспорта на състезателите се осигурява от Община Две могили.  

Към докладната записка има и финансов отчет за приходите и разходите на ФК 
„Две могили” за периода 01.01.2016 г. - 12.12.2016 г. Становището на комисията е отчетът 
да бъде приет. 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 641 
от 13.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 425 

 

 1. Приема Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК 
Две могили” за 2016 г. и перспективите за развитието му през 2017 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност 
„ФК Две могили” за 2016 г. и перспективите за развитието му през 2017 г.  
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 642/13.12.2016 г., относно: 

Одобряване на структура и чесленост на общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, считано от 01.01.2017 г. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Кметът на Общината предлага на Общинския съвет за приемане нова структура и 

чесленост на общинска администрация. За 1 година той имаше достатъчно време да 
анализира работата на всеки един отдел и служител. Броят на дирекциите се запазва – 
остават 3 като има малка промяна в тяхното наименование. Предложено е общинска 
администрация да бъде 66 щ. бр., от които държавно финансиране – 41 щ. бр. и 25 щ. бр. 
дофинансирани с местни приходи. 

С предложената структура целите на Кмета са: подобряване на организацията на 
работа и по-ясно открояване на отговорностите на служителите и отделите. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложената структура и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

В разискванията по двадесет и четвърта точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Всички знаем колко време чакахме тази структура. Имаше недоволни, които 
негодуваха, че структурата много се забави, но разберете – няма как Кметът на Общината 
още от първите няколко месеца от управлението си да внесе нова структура, тъй като той 
самия не се е запознал с работата на сега действащата структура и на всеки един отдел и 
служител. На заседание на комисиите Кметът даде едно много подробно разяснение на 
структурата, в която се предлага специалистите с висше образование да станат експерти, 
което ще доведе и до по-нататъчно кариерно развитие. За съжаление населението на 
Общината с всяка изминала година намалява, което от своя страна е предпоставка за 
намаляване на числения състав на администрацията. Препоръката ми към Кмета на 
Общината е да продължава да слива по две и дори по три дейности с цел да оптимизира 
общия числен състав и не на последно място по този начин да се оптимизира и 
възнаграждението на общинските служители. В по-големите градове колеги, вече се 
говори, че по отношение на заплащането са достигнати средноевропейските заплати. При 
нас, като една малка Община, местните приходи няма откъде съществено да се увеличат. 
Няма как да издържаме обща щатна бройка от 183 броя и всяка година да увеличаваме 
възнаграждението им. Именно затова препоръчвам на ръководството на Общината и 
лично към Кмета на Общината да продължава в тази насока, да слива длъжности, да 
оптимизира числения състав и при всяка финансова възможност да увеличава 
заплащането на служителите, на работещите според конкретния принос на всеки един и 
според достигнатите резултати от работата им. 

Това е решението на Кмета на Общината и аз лично го подкрепям, защото ако мен 
ме избирите за Кмет и ако на мен нещо не ми харесва, ще го променя, така че да ми върши 
работа на мен. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това е едно много важно решение, което трябваше да взема. На мен лично ми 

трябваше време, през което да наблюдавам кой как работи и целта ми беше да направя 
такава структура, за да знае всеки един от служителите за какво ще отговаря. По 
отделните длъжности се изисква висше образование. След приемането на това решение 
следва да се направи нов устройствен правилник и нови длъжностни характеристики, така 
че има още доста работа. 

След приключване на разискванията по двадесет и четвърта точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 15, ал. 2 и ал. 3 и чл. 
27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
2, т. 18 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет и 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 642 от 13.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 426 

 

1. Одобрява структурата и числеността на Общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, както 
следва: 

1.1. Общинска администрация       66 щ.бр. 
1.1.1. В т.ч. с държавни приходи       41 щ.бр. 
1.1.2. Дофинансиране с общински приходи              25 щ.бр., 

разпределени, както следва: 
1.2. Кмет на община         1 щ.бр. 
1.3. Кметове на кметства        9 щ. бр. 
1.4. Кметски наместници        2 щ. бр. 
1.5. Заместник-кметове        2 щ. бр. 
1.6. Секретар         1 щ. бр. 
1.7. Главен архитект        1 щ.бр. 
1.8. Финансов контрольор       1 щ. бр. 
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1.9. Служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационна 
подготовка и екология       1 щ.бр. 

1.10. Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” – 12 щ. 
бр. в това число директор; 

1.11. Дирекция „Регионално развитие” –    13 щ.бр., в това число 
директор на дирекция и: 

1.11.1 Отдел „Устройство на територията и строителство” – 4 щ.бр., в т.ч. 
началник-отдел; 

1.11.2  Отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 5 щ.бр., в т.ч. 
началник-отдел; 

1.11.3  Експерт „Социални дейности и здравеопазване”   1 щ.бр.; 
1.11.4 Експерт „Образование и спорт”, секретар на МКБППМН  1 щ.бр. 
1.11.5 Експерт „Експертно и техническо осигуряване на общински съвет и 

интеграция на малцинствата” –       1 щ.бр. 
1.12. Дирекция „Финанси и местни данъци и такси” –    12 щ. 

бр., в това число директор на дирекция и 
1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет”,   5 щ. бр., 

вкл. началник-отдел, той и гл. счетоводител; 
1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси”,      5 щ. бр., 

вкл. началник-отдел; 
1.12.3.  Специалист „Човешки ресурси” -      1 щ. бр.  
1.13. Специалисти в кметства       11 щ.бр. 
и дейности към общинска администрация: 

• Автогара         2 щ. бр. 
• Транспорт образование       4 щ. бр. 
• Помощен персонал, обслужващ общинска администрация  2 щ. бр. 
• Обреден дом         2 щ. бр. 
• Други дейности по здравеопазване     5 щ. бр. 
• Детска ясла         7 щ. бр. 
• Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост                13,5 щ.бр. 
• Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост          6,5 щ.бр. 
• Център за обществена подкрепа      9 щ. бр. 
• Чистота                  31 щ. бр. 
• Оперативни дежурни       5 щ. бр. 
• Пункт за управление       3 щ. бр. 
• ОП „Обществено хранене”                19 щ. бр. 
• СЗ КООРС         7 щ. бр. 
• Клуб на пенсионера и инвалида      1 щ. бр. 
Всичко численост:                183 щ.бр. 

 2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, одобрена с Решение 
№ 220 по Протокол № 13/27.07.2012 г., изм. с Решение № 23 по Протокол № 2 от 
24.11.2016 г. 
 3. Решението влиза в сила от 01.01.2017 г. 

4. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на решението. 
 Приложение: Приложение № 1 структура на общинска администрация Две 
могили. 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 643/13.12.2016 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 396 по Протокол № 20/25.11.2016 г.  
По нея докладва:  
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1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
На предходно наше заседание приехме решение, с което дадохме съгласието си 

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. Тук възниква въпросът 
дали решението, което сме приели е било правилно или не, може би и затова Областният 
управител ни го връща за ново разглеждане. 

Така или иначе срещу това решение има образувано дело, което ще бъде на 
09.01.2017 г., на което ще се реши ние прави ли сме или не. Ето защо след като комисията 
разгледа докладната записка, заедно с предложените проекти на решение, излезе със 
становище да си потвърдим решението. 

В разискванията по двадесет и пета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам да задам един такъв въпрос – след като излязат плащанията на отделните 

животновъди, които са дължими, няма ли вариант ние да ги опрощаваме на всеки един по 
отделно, а не вкупом? 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз предлагам да изчакаме решението на съда, защото не се знае тези списъци, с 

които разполагаме дали са актуални. Освен това има слючени двугодишни договори. 
3. Йордан Тодоров – Кмет на Кметство село Острица: 
Нека извървим целия път, имало е много варианти, по които е можело да се работи, 

но ние не сме ги знаели.  
4. Димитър Димитров – Общински съветник: 
Аз мисля, че този въпрос ангажира по-голяма дискусия. Всички знаем как се стигна 

до тук и не е редно хора, които не са получили една стотинка сега да плащат такива 
големи суми. Нека опрощаването стане индивидуално за всеки. Предния мандат 
Общински съвет знаят, че можеше да се вземе решение на колективния орган и да не се 
стига до тук. 

5. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Съветниците от предния мандат, които са тук сега могат да потвърдят, че ние не 

знаехме нищо – бяхме поставени пред свършен факт и нямаше какво да направим. 
6. Йоана Димитрова – Гл. юрисконсулт в Община Две могили: 
Така или иначе тези пари са дължими, има влязло в сила решение на съда и ако 

Кмета на Общината не си потърси вземанията, то той подлежи на санкция от 
проверяващите органи. Няма как да се опрощава вземането на всеки поотделно, защото не 
може да се установи кой колко дължи, няма как да се направи тази разбивка. 

7. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Сега ние ако си потвърдим решението, парите така или иначе са изискуеми така 

ли? 
8. Йоана Димитрова – Гл. юрисконсулт в Община Две могили: 
Да точно така, има издаден изпълнителен лист и парите са дължими. 
9. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
А какво следва ако си отменим решението, в какъв срок Кметът на Общината е 

длъжен да предяви исковете към хората? 
10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 След като мине делото на 09.01.2017 г. 
След приключване на разискванията по двадесет и пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 3 във връзка с чл. 27, ал. 
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, 
ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка 



 

 42

със Заповед № 4-95-00-759/12.12.2016 г. на Областния управител на Област Русе и 
Докладна записка с вх. № 643 от 13.12.2016 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 427 

 

1. Потвърждава Решение № 396 по Протокол № 20/25.11.2016 г. на Общински 
съвет – Две могили. 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 645/13.12.2016 г., относно: 

Освобождаване от длъжност управителя на общинско търговско дружество „ЧЕРНИ ЛОМ 
2008” ЕООД град Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
В деловодството на Общински съвет Две могили е постъпило заявление от инж. 

Кънчо Кънев с искане за освобождаване от заеманата длъжност Управител на общинско 
търгосвско дружество „ЧЕРНИ ЛОМ 2008”  ЕООД и заличаване от Търговския регистър.  

Съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 4 от Договор за управление на общинско 
еднолично търговско дружество „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД, град Две могили, договорът 
за управление се прекратява с писмено предизвестие за срок о 30 дни , направено от някоя 
от страните по договора. Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му от 
съответната страна.  

Същата хипотеза за прекратяване на Договора за управление е залегната и в чл. 12 
от Уредителния акт на дружеството.  

Според рапоредбата на чл. 49, ал. 1 от Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе, 
управителя се освобождава с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за 
който е избран при една от хипотезите посочен в ал. 1.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и 
излезе със становище той да бъде приет, като в т. 1 от решението се добави „считано от 
09.01.2017 г.”. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и чл. 49, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3  от Наредба № 16 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Две могили в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на община 
Две могили, област Русе, чл. 21, т. 4 и чл. 22 от Договор за управление на „Черни Лом 
2008” ЕООД гр. Две могили № 81 от 07.03.2016 г. и Докладна записка с вх. № 645 от 
13.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 428 

 

1. Освобождава от длъжност и прекратява договора за управление на еднолично 
търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили № 81 от 07.03.2016 г. 
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управителя Кънчо Станчев Кънев, като не го освобождава от отговорност за действията 
му по управлението на дружеството, считано от 09.01.2017 г. 

2. Задължава Кмета на Община Две могили със своя заповед да назначи 
изпълняващ длъжността до датата на вписване в търговския регистър на новоизбрания 
управител. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 647/14.12.2016 г., относно: 

Отмяна на Решение № 129 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 7/19.02.2016 г., относно кандидатстване на Община Две могили към 
ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци 
на територията на Община Две могили”. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Общински съвет Две могили е взел решение, Община Две могили да предприеме 
действия за подготовка на техническо задание за изготвяне на проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили” към ПУДООС, както и дава своето съгласие да кандидатства с проект „Закриване 
и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили” към ПУДООС. Към настоящия момент не е приключено изграждането на 
Регионалното депо от 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. От своя страна Община Две 
могили не е предприела действия за изготвяне на техническо задание и технически 
проект, поради възникване на проблеми при изграждане на депо, което налага запазване 
на настоящето общинско депо до въвеждане в експлоатация на регионалното. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

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

21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 647 от 14.12.2016 г. с 14 
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 429 

 

1. Отменя Решение № 129 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 621/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Катерина Цаниславова Маринова. 

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 
Белослава Георгиева Георгиева. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
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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 Георгиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 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. 
1.1, 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. № 621 
от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 430 

 

1. Отпуска на Белослава Георгиева Георгиева, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Цар Иван Асен” № 21 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Катерина Цаниславова Маринова, 
роден на 02.11.2016 г. 

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

Двадесет и девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 622/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Николаева Коева, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Николай Николаев Алексиев. 

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 
Вероника Николаева Коева. 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 Коева 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 девета точка нямаше. 
По двадесет и 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 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. № 622 
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от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 431 

 

1. Отпуска на Вероника Николаева Коева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Дружба” № 46 еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Николай Николаев Алексиев, роден на 
09.11.2016 г. 

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

 

Тридесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 623/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Енжегюл Реджебова Мустафова, живееща 
в село Чилнов за раждане на първо дете – Мелек Нураева Бариева. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Енжегюл Реджебова Мустафова. 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 Мустафова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 
По тридесета 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. № 623 от 
09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 432 

 

1. Отпуска на Енжегюл Реджебова Мустафова, живееща в село Чилнов, община 
Две могили, област Русе, на улица „Георги Димитров” № 2 еднократна финансова помощ 
в размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Мелек Нураева Бариева, родена 
на 03.10.2016 г. 

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

 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 624/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Стоянова Илиева, живееща в град 
Две могили. 

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпило заявление от Наталия Стоянова Илиева, живееща 
в град Две могили, на улица „Лом” № 13. В заявлението Наталия твърди, че дъщеря и – 
Ивет Ивайлова Илиева е ученичка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и е 
състезател по тенис на маса в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две могили. През 
тази година има следните класирания: Балканска шампионка за 2016 г., девойки младша 
възраст; Републиканска шампионка за 2016 г., девойки младша възраст; Републиканска 
шампионка за 2016 г., девойки старша възраст и 9-то място Европейско първенство. 
Участва в националния отбор за девойки младша възраст. Налага и се да доплаща за 
участия в състезания и за закупуване на хилки, което води до финансовото и затруднение. 
Становището на комисията е заявлението да бъде уважено, но в решението да бъде 
записано, че средствата се отпускат на Наталия за дъщеря и Ивет. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
Наталия Стоянова Илиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ  в размер на 100 лева. 

В разискванията по тридесет и първа точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз предлагам на тези две заявления – Моника и Ивет да им отпуснем по 200 лева. 

Да, в действителност получават стипендия, но това си е наше решение и не виждам нищо 
лошо да им отпуснем по 200 лева. Все пак те отличават нашия град, Ивет е първа в 
световната ранглиста. Хилките с които тренират и се явяват по състезания струват по 300 
лева само дървената част.  

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
На заседанието на комисията присъства и г-жа Росица Димитрова – гл. експерт 

„Бюджет”. Попитахме я дали от тези средства, които са за помощи по решение на 
Общински съвет има нещо останало. Отговорът е, че няма останали средства, но не е 
проблем да гласуваме. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук има направени две предложения – това на Комисията по „Бюджет и 

финанси” и на Общинския съветник Байчо Георгиев. Ще подложа всяко едно от 
предложенията на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: Отпуска на Наталия Ивайлова Илиева, живееща в град Две могили, на улица 
„Лом” № 13 за дъщеря и Ивет Ивайлова Илиева еднократна финансова помощ в размер на 
100 (сто) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 5 (пет) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: Отпуска на Наталия Ивайлова Илиева, живееща в град Две могили, на улица 
„Лом” № 13 за дъщеря и Ивет Ивайлова Илиева еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

По тридесет 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 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 5 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. № 624 от 09.12.2016 г. с 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа 
„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 433 

 

1. Отпуска на Наталия Ивайлова Илиева, живееща в град Две могили, на улица 
„Лом” № 13 за дъщеря и Ивет Ивайлова Илиева еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) 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”. 

 

Тридесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 625/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева, живееща в град 
Две могили. 

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпило заявление от Моника Цанкова Цанева, живееща в 
град Две могили, на улица „Цар Иван Асен” № 13. Моника Цанкова Цанева е състезател 
по тенис на маса в ОСК – град Две могили и към момента е студентка в РУ „Ангел 
Кънчев” – град Русе редовно обучение, за което е приложила Уверение. През тази година 
има следните класирания: 1-во място А група жени; 3-то място – девойки до 21 години и 
1-во и 3-то място в международния турнир Батуми. Участва в националния отбор за 
девойки до 21 години. Налага и се да доплаща за участия в състезания и за закупуване на 
хилки, което води до финансовото и затруднение. Моли ни да и отпуснем еднократна 
финансова помощ. 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 
Моника Цанкова Цанева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 100 лева. 

В разискванията по тридесет и втора точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Тук отново предлагам средствата, които ще отпуснем да бъдат в размер на 200 

лева. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук има направени две предложения – това на Комисията по „Бюджет и 

финанси” и на Общинския съветник Байчо Георгиев. Ще подложа всяко едно от 
предложенията на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси”, а 
именно: Отпуска на Моника Цанкова Цанева, живееща в град Две могили, на улица „Цар 
Иван Асен” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
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С 5 (пет) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: Отпуска на Моника Цанкова Цанева, живееща в град Две могили, на улица „Цар 
Иван Асен” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

След приключване на разискванията по тридесет 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. 5, т. 5 
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. № 625 от 
09.12.2016 г. с 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 434 

 

1. Отпуска на Моника Цанкова Цанева, живееща в град Две могили, на улица „Цар 
Иван Асен” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 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”. 

 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 626/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Изгрев” № 30. В нея той твърди, че детето му – Ибрям 
Юсеинов Ибрямов страда от тежко заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на 
медицински прегледи в град София. Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална 
услуга „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство” в „Центъра за 
обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата на детето отглежда детето си сам, 
работещ е, но средствата не му достигат, за да си покриват ежедневните разходи. Тъй като 
на детето му предстои поредният преглед в град София, Юсеин Ибрямов ни моли да му 
отпуснем еднократна финансова помощ. 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 
Юсеин Ибрямов Юсеинов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по тридесет и трета точка нямаше. 
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По тридесет 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. № 626 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 435 

 

1. Отпуска на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Изгрев” № 30 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 

2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му 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”. 

 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 627/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Рилка Маринова Колева, живееща в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 14. 

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба на Рилка Маринова Колева. В нея тя 
твърди, че е безработна от дълги години, съпругът и също е безработен. Имат две внучета 
– Емил Теменужков Николаев – на 3 години и Райчо Теменужков Николаев – на 2 години. 
Двамата се грижат за тях, тъй като снаха им ги е изоставила и не се интересува от тях. 
Имат двама сина, единият работи в Гърция, но не им помага с нищо. Другият им син е 
болен, поради което не работи и се налага тя да се грижи и за него. Нямат никакви доходи 
от никъде, за да си посрещат нормалните житейски нужди и тези на децата. Моли ни за 
помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по тридесет и четвърта точка нямаше. 
По тридесет 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. № 627 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 436 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Рилка Маринова Колева, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 14 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 628/09.12.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, живееща в село 
Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба на Неврие Раимова Наимова, в която тя 
твърди, че е безработна от дълги години, живее сама и единствените средства, с които 
преживява са 40 лева на месец. Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата 
да не бъде удовлетворена, но аз разговарях лично с Кмета на село Каран Върбовка, който 
ме увери, че в действителност състоянието на тази жена е много тежко. Ето защо тук аз 
предлагам да отпуснем на жената 100 лева. 

Разисквания по тридесет и пета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук отново има направени две предложения – това на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” и на Общинския съветник Байчо Георгиев. Ще 
подложа всяко едно от предложенията на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”, а именно: Отказва да бъде отпусната на Неврие Раимова Наимова, живееща в 
село Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2 еднократна финансова помощ, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 2 (два) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно: Отпуска на Неврие Раимова Наимова, живееща в село Каран Върбовка, на улица 
„Филип Тотю” № 2 еднократна финансова помощ в размер на 100 лева, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

По тридесет 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. № 628 от 09.12.2016 г. с 10 (десет) гласа „За”, 2 (два) гласа 
„Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 437 

 

1. Отпуска на Неврие Раимова Наимова, живееща в село Каран Върбовка, на улица 
„Филип Тотю” № 2 еднократна финансова помощ в размер на 100 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”. 
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Тридесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 653/19.12.2016 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

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

Кметът на Общината ни предлага някои промени по инвестиционната програма на 
Община Две могили в частта за целевите субсидии за капиталови разходи за 2016 година. 
Необходимо е да се вземе Решение на Общински съвет Две могили за окончателния план 
за 2016 година. При сключване на договорите и изпълнението на някои обекти, сметнатата 
им стойност се увеличава или намалява.  

Промените в капиталовата програма са основно от промяна в източниците на 
финансиране на някои обекти, като се запазва размера на целевата субсидия за капиталови 
разходи, която за 2016 година е 340 900 лева. 

Предлаганите промени са следните: 
-Отпада разход за оценка за съответствие на обект „Аварийно-възстановителни 

работи ул.”Чипровци”, ул.”Безименна” и ул.”Хр.Ботев” Две могили-проектиране” в 
размер на 3 574 лева, тъй като има решение от Експертен съвет; 

- Намалява се разход за СМР на обект „Проектиране и изграждане на препятствия 
за ограничаване скоростта на МПС”., тъй като реалното изпълнение е по-малко с 983 лева; 

- Увеличена е стойността на монтираното оборудване за видеонаблюдение в ДГ 
Две могили, ДГ Баниска и филиал Бъзовец с 1 234 лева общо за трите обекта, което е с по-
добро качество; 

- Намалена е стойността на обект „Ремонт на тротоари  в Две могили” с 1 241 лева 
от целева субсидия, поради по-ниска стойност на сключения договор; 

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт въздухопроводи училищен стол” с 3 
124 лева;  

- Добавя се нов обект „Закупуване на аудиосистема” за 1 275 лева, която ще се 
използва при културни мероприятия. Средствата са от икономия в § 01-01 в дофинасирана 
дейност „Общинска администрация”; 

- От получените целеви средства по ПУДООС в с. Могилино в размер на 10 000 
лева за изграждане на детска площадка, се намаляват 2 412 лева, поради по-ниска 
стойност на закупените активи /кошчета, пейки/, които не са дълготрайни материални 
активи , съгласно счетоводната политика на общината. Няма промяна в общия размер на 
финансирането; 

- Промяна от източник на финансиране продажби на източник на финансиране 
субсидия на обект „Проектно-проучвателни работи  по Проект „Реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площади в с. Широково, с. Чилнов, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. 
Кацелово, община Две могили, област Русе” в размер на 720 лева; 

- Промяна от източник на финансиране продажби на източник на финансиране 
субсидия на обект „Проектно-проучвателни работи по Проект „Рехабилитация на отсечки 
от общински път мрежа по път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ Бъзовец-Баниска /TGV 1137/ от 
км. 7+900 до км. 12+905 и общински път TGV 1137 /граница Община Попово-Две могили/ 
- Могилино-Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922 и подмяна водопроводите в 
село Могилино от ОК 11 през ОК 70 до ОК 131, и село Баниска от ОК 72 през ОК 135 до 
ОК 142”, Община Две могили, Област Русе” в размер на 720 лева. 

Комисията разгледа на свое заседание предложената докладна записка и излезе със 
становище проекта за решение да бъде приет. 

Разисквания по тридесет и шеста точка нямаше. 
По тридесет и шеста 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, чл. 57, ал. 1 и ал. 2, т. 2 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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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. № 653 от 19.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 438 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2016 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 31.12.2016 г. 
и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
31.12.2016 г. 

 

Тридесет и седма точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Такива не бяха направени. 

  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и първото заседание на 

новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Протоколът е изготвен на 28.12.2016 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) 


