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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. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 12 
 

Днес, 24 юни 2016 година, в 7.30 часа, в Посетителския център на пещера „Орлова 
чука”, Община Две могили, започна дванадесетото редовно заседание на VІI – мия 
Общински съвет – Две могили. 

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

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Велко Иванов Иванов. 

 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, 
Бисер Йончев – зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и 
кметски наместници. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, днес е Еньовден. Според легендата, на Еньовден започва далечното начало 

на зимата. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, Слънцето „трепти“, „играе“ 
и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се 
обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, 
човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина – ще боледува. Вярва се, 
че преди да „тръгне към зима“ слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата 
лековита. После се отърсва и росата, която пада е с особена магическа сила. Затова всеки 
трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве. 
Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, 
особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрева 
на слънцето. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина“ – за всички болести 
и за ,,болестта без име”. 

Тази сутрин, мнозина от Вас изпълниха този древен славянски ритуал. Това е и 
причината след провеждането му, да започнем в 7.30 часа настоящото заседание на 
Общинския съвет. 

На следващо място, по молба на общински съветници, ще отбележа, че преди 
малко повече от месец ни напусна д-р Ефтимка Тодорова Брайкова, която посвети живота 
си, както на изграждането на поликлиниката в град Две могили, така и на развитието на 
здравеопазването на територията на общината. По тази причина, в знак на уважение и 
признателност към личността на д-р Брайкава, предлагам със ставане на крака и 
едноминутно мълчание да почетем паметта и. 

 

Общинските съветници и присъстващите на заседанието на съвета стават на 

крака и с едноминутно мълчание отдават почит към личността на д-р Ефтимка 

Брайкова. 
 

 Благодаря! 
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
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Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
настоящото заседание на съвета, Кметът на общината ме уведоми, че оттегля своя 
Докладна записка с вх. № 338/10.06.2016 г., относно: Изменение на определено арендно 
плащане по Договор за аренда № 444/30.07.2015 г..Тя е записана в дневният ни ред под 
номер 10. При това положение, докладните записки които са с номера от 11 до 28, минават 
с един номен напред 

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 292/14.05.2016 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 
„Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2015 г.  

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

социални дейности”. 

2. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 295/16.05.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Детска ясла „Радост” – град Две могили за 
периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. 

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

социални дейности”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/09.06.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на Областна дирекция 
на МВР град Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 330/10.06.2016 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Две могили,  община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 331/10.06.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 334/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решения №№ 79; 170; 171; 208 и 240 на Общински съвет Две могили. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 335/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 239, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 240, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 241, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
10. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 340/13.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2015/2016 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг 
с явно наддаване. 

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

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

други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг 
с явно наддаване. 

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

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

други дейности”. 

13. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 349/14.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

14. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 350/14.06.2016 г., относно: 

Стратегия за развитието на Общинско търговско дружество „Черни лом 2008” ЕООД, град 
Две могили за периода 2016-2020 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. № 351/14.06.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвърто тримесечие на 2015 година. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/14.06.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първото тримесечие на 2016 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.06.2016 г., относно: 

Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за 
сезон 2015-2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.06.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска, Община Две могили, 
област Русе. 

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

животновъдство и гори”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/15.06.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/15.06.2016 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Батишница, Община Две 
могили. 

Докладва: Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 357/15.06.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили към Фонд „Социална закрила” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

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

финанси”. 

22. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 358/15.06.2016 г., относно: 

Информация за работата на Кметство село Кацелово за периода 01.05.2015 г. до 
31.05.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 343/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюжгян Мюзекярова Енверова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Беркин Бейхан Бедри. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 344/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Билгян Хълми Юсеинова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Есин Юсеинова Юсеинова. 

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

социални дейности”. 

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

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 345/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова, живееща 
в град Две могили за раждане на първо дете – Самуил Теодоров Бонев. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 346/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 292/14.05.2016 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 
„Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2015 г.  

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
постъпилата докладна записка от Иво Господинов, относно Информация за изпълнение на 
дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – 
град Две могили за 2015 г. Представената информация е изчерпателна, към нея е 
приложен и снимков материал за работата, която е извършена през отчетния период. 
Както всички знаем основната задача на Центъра за обществена подкрепа е пълноценно 
приобщаване към обществото на деца и семейства в неравностойно положение на 
територията на Общината. Прави впечатление, че в информацията не са отразени никакви 
проблеми по отношение на работата в центъра. Становището на комисията е 
информацията да бъде приета във представения и вид. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Иво Господинов – Управител на „Център за обществена подкрепа” – град 

Две могили: 

Единственото, което мога да добавя към информацията е, че 2015 година беше една 
много ползотворна година за Центъра за обществена подкрепа. Успяхме с помощта на 
общинското ръководство да реализираме проекта и ЦОП получи ново място, в което се 
помещаваме и от 80 кв.м. сега се разполагаме на площ от 350 кв.м. Искам да благодаря на 
всички вас Общинските съветници и общинско ръководство за добре свършената работа, 
защото в продължение на около 7-8 месеца трябваше много неща да се свършат, за да 
преместим Центъра за обществена подкрепа. Бих искал да поканя всички Вас да дойдете в 
Центъра и да видите как е оборудван всеки един от кабинетите. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Решение 

№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 292 от 14.05.2016 г. с 

16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 248 
  

1. Приема за сведение Информация за изпълнение на дейностите по 
предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – град Две могили 
за 2015 г. 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на 
социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2015 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 295/16.05.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Детска ясла „Радост” – град Две могили за 
периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание и 
тази докладна записка, относно Информация за резултатите от дейността на Детска ясла 
„Радост” – град Две могили за периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. Детска ясла 
„Радост” гр. Две могили е единственото детско заведение за отглеждане на деца от 10 
месеца до 3 годишна възраст. Информацията е много подробна, но от нея е видно, че тази 
услуга е търсена и броят на децата непрекъснато се увеличава – в момента той е около 30, 
което надвишава капацитета на детското заведение. Становището на комисията е 
информацията да бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и 

Докладна записка с вх. № 295 от 16.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 249 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Детска ясла 
„Радост” – град Две могили за периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Детска ясла „Радост” – 
град Две могили за периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/09.06.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на Областна дирекция 
на МВР град Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е собственик на два леки автомобила, а именно: Лек 
автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с регистрационен № Р 6262 ВТ, закупен на 
31.05.2016 г. с дарителски средства и лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с 
регистрационен номер № Р 7351 ВТ, закупен на 14.06.2016 г. с дарителски средства. 

В деловодството на общината е постъпило писмо от Областна Дирекция на МВР – 
гр. Русе с предложение Общински съвет – Две могили да вземе решение за предоставяне 
на леките автомобили, чрез сключване на договор за заем за послужване, тъй като 
ОДМВР-Русе не разполага с обезпечен ресурс за да осигури на РУ Две могили 
необходимата автомобилна техника. С цел осигуряване на мобилно полицейско 
присъствие в малките населени места на Община Две могили, Кметът на Общината счита 
за целесъобразно гореописаните леки автомобили да бъдат предоставени безвъзмездно на 
Областна дирекция на МВР – гр. Русе, чрез сключването на договор за заем за 
послужване. Комисията обаче счита, че те следва да бъдат предоставени за безвъзмездно 
управление на ОДМВР-Русе. Предлагаме оше, считано от 01.07.2016 г., от събраните 
дарителски средства да бъдат отпускани по 100 лева месечно за всеки един от двата 
автомобила, които да се използват за закупуване на гориво. В този смисъл, предлагаме да 
бъде изменено и прието решението. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз искам да дам малко разяснение, относно настоящата докладна записка. Преди 
време беше организирана кампания от бизнеса на територията на Общината, арендатори, 
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кооператори, наематели, земеделски производители и т.н. за набиране на средства за 
закупуване на двата леки автомобила с цел опазване на обществения ред и на продукцията 
по населените места. В случая Общината не е ощетена с нищо, тя единствено играе ролята 
на посредник. Всички средства са набрани чрез дарители и тъй като има достатъчно 
средства решихме да предложим да отпуснем по 100 лева месечно на автомобилите за 
гориво. Искам да кажа на всички, че кампанията продължава и който иска може да се 
включи в нея. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз изразих моето мнение на заседание и на двете комисии, което е „Въздържал се” 
и ще кажа защо. Не разбрахме кои са дарителите поименно и кой с какви средства е 
участвал в тази дарителска кампания. Хората навън се интересуват дали по този начин не 
се осигурява т.нар. „чадър” на дарителите, които с този свой акт си правят по-лесно 
тяхното съществуване и преминаване в тази насока. Освен това, в бюджета на Общината в 
капиталовата програма няма заложени средства за закупуване на нови автомобили. Ето 
защо тук аз считам, че е извършен акт, който подлежи на проверка и задължително трябва 
да има такава проверка. Нещо, което не е заложено да се прави, а ние със задна дата да 
вземаме решения. Пред мен стоят много въпроси във тази връзка. Аз нямам нищо против, 
но държавата не може да осигури автомобили, а една група дарители правят кампания и 
закупуват леките автомобили и всичко минава през Общината. Не ми стана ясно също 
така тези 100 лева ще бъдат на месец общо за двата автомобила или по 100 лева на месец 
за всеки един от тях? 

По времето когато аз бях кмет също бяха дарени два автомобила за полицията, но 
тогавашния Министър на вътрешните работи издаде заповед, с която автомобилите бяха 
върнати на Общината. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 

Първо искам да благодаря на всички дарители, които се отзоваха на тази 
инициатива за набиране на средства за закупуване на двата леки автомобила за нуждите 
на РУ „Полиция” град Две могили. Не виждам смисъл още от сега да се опорочава едно 
добро дело. Смятам, че това ще е от полза не само за РУ „Полиция” град Две могили, а и 
за всички жители от Общината. Тъй като аз съм ежедневно по селата, искам да Ви кажа, 
че в по-малките села отдавна няма полицейско присъствие и нека не започваме от сега да 
плюем хубавото нещо, което сме направили. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Тъй като аз се обявих за инициатор на тази дарителска кампания искам да кажа, че 
няма анонимност. Имената със всички дарители ще бъдат изписани и обявени на сайта на 
Общината, но това ще стане едва когато кампанията приключи. Тъй като това е 
дарителска кампания, няма как това да се предвиди и да се заложи в бюджета на 
Общината. В продължение на 5-6 години не сме имали тежки престъпления на 
територията на нашата Община, а сега наскоро знаете какво ни сполетя в село Могилино – 
жестоко убийство, а в Каран Върбовка ПТП с фатален край. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз също искам първо да благодаря на хората, които заделиха от личните си 
средства, за да вземат участие в тази дарителска кампания. 

Като специалист в областта на сигурността ще кажа, че едно от превантивните 
действия за борба с престъпността е именно демонстрацията на присъствие и това, 
разбира се няма как да стане без наличието на автомобили. Напълно подкрепям думите на 
г-н Чолаков, относно извършеното убийство в село Могилино, което разтресе и оказа 
въздействие не само на хората от селото, а и всички жители на територията на Общината. 

По повод на това, което казвате, г-н Христов, че сте загрижен ще Ви дам един 
пример с един договор, който Вие сте сключили миналата година с една охранителна 
фирма, за доста солидна сума за плащане на месец да охранява градския парк, която 
фирма аз лично само я виждах от време на време с един джип. С тези средства, които и се 
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платиха за близо 4 месеца можеше да се закупи един доста сносен автомобил за нашия 
КООРС. Приемам становището на комисията. 

6. Николай Христов – Общински съветник: 

Фирмата се казва „Делта гард” и се наложи да я наемем да охранява парка и 
имуществото му от посегателствата на неблагоразумните граждани и аз не приемам 
Вашите упреци г-н Борисов, че е платена тази сума. Все пак в днешно време всеки си има 
цена и ние се съобразяваме с нея. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 329 от 09.06.2016 г. с 15 

(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 250 
  

1. Дава съгласие да бъдат предоставени предоставени за безвъзмездно управление 
на Областна дирекция на МВР – град Русе, за срок от 5 (пет) години, както следва: 

1.1. Лек автомобил Опел, модел „Астра”, регистрационен № Р 6262 ВТ, шаси № 
W0L0AHL3555241972, с дизелов двигател № Z17DTH01345056. 

1.2. Лек автомобил Опел, модел „Астра”, регистрационен № Р 7351 ВТ, шаси № 
W0L0TGF4836070585, с дизелов двигател № Y17DT00622918. 

2. Считано от 01.07.2016 г., от събраните дарителски средства да бъдат отпускани 
по 100 лв. месечно за всеки от автомобилите, които да се използват за закупуване на 
гориво. 

3. Всички разходи по обслужването на автомобила, като горива, масла, гуми, 
техническо обслужване, ремонти и др. са за сметка на Областна дирекция на МВР – град 
Русе. 
 4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението, като издаде заповед и сключи договор с Областна дирекция 
на МВР – гр. Русе. 
 5. В тридневен срок от изпълнението на решението да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 330/10.06.2016 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Две могили,  община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от Бедри Арифов Раифов за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на поземлен 
имот в землището на град Две могили. От представените от възложителя Бедри Арифов 
Раифов техническо задание за ПУП – ПЗ и скица-предложение е видно, че подробния 
устройствен план предвижда изграждане в имота на автомивка и други обществено-
обслужващи и промишлени сгради /лека промишленост/. 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. 
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В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Бажидар Борисов – Кмет на Общината: 

По повод на тази докладна записка, тъй като живеем в малко населено място и 
всичко се знае искам да кажа, че при заявено желание за изработване на ПУП ние като 
общинска администрация сме длъжни да го дадем. Пускаме докладната записка, за да 
дадем възможност на бизнеса да се развива. Възложих на експерти от Общинска 
администрация всеки да си каже мнението за изграждането на тази автомивка. Трябваше 
това да се съгласува със специализираните служби, които отговорят за това направление. 
Оказва се, обаче, че на въпросния парцил без виза за строеж и без разрешение вече има 
сграда, т.е. сградата, която заявителят има намерение да строи. Аз искам да се спазват 
законите и съм обяснил това на собствениците. Наистина в Общината няма служба, която 
да отговоря за незаконното строителство. Започвам да се замислям от хората, които са в 
администрацията да създам служба, която да отговаря за незаконното строителство. От 
вчера съм издал заповед за назначаване на комисия с председател гл. архитект на 
Общината, които ще извършат проверка на парцела на 28.06.2016 г., за което ще бъде 
съставен констативен протокол за това какво има на този парцел и на мен ще ми бъде 
предложено какви да бъдат последващите действия. Казвам всичко това, защото хората 
идват при мен и ми казват, че има нарушение. След като излезе констативния протокол ще 
кажа на всички за какво става въпрос. 
 2. Трифон Евгениев – Главен специалист в Общинска администрация: 

 Двете неща са различни – има постъпило заявление и ние трябва да изработим 
строителен план. Ако има някакво нарушение вече институциите ще си кажат мнението 
при съгласувката на този ПУП. Комисията, която сте назначили г-н Кмете, във вторник ще 
извърши проверка, ще състави констативния протокол какво е установила на тази 
проверка, ще докладва се и оттам нататък следват законовите процедури. Пак казвам 
двете неща са съвсем различни – Вие давате съгласието си за изработване на ПУП, а оттам 
нататък институциите съгласуват абсолютно всичко и констатират дали има нарушение. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 124а, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията и Докладна записка с вх. № 330 от 

10.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 251 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Две могили, община Две 
могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за 
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на поземлен 
имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
/КККР/ на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри /КККР/ на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 331/10.06.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 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 настоящата докладна записка, която е във 
връзка с подготвени проекти, с които Общината възнамерява да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, 
по операция „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони”. След проведени 
разговори с консултанти по проектите е станало ясно, че би следвало в Плана за развитие 
на Общината да бъде добавена и образователна инфраструктура, с цел съответствие с 
изискванията на ПРСР, подмярка 7.2., което налага допълнение на Плана за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г. Становището на комисията е предложението да бъде 
прието. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 331/10.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 252 
  

1. Допълва цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на общината” от 
приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на 
жизнената среда” от Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., което 
придобива следния вид: „Подобряване на социалната и образователната инфраструктура 
на общината”. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет  да впише допълнението в 
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 334/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решения №№ 79; 170; 171; 208 и 240 на Общински съвет Две могили. 
По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – 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 и тази докладна записка, която е във връзка с предходната, 
относно допълнение на цел 3.1 „Подобряване на социалната и образователната 
инфраструктура на общината” към приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на 
човешките ресурси и подобряване на жизнената среда” от Плана за развитие на Община 
Две могили 2014-2020 г. По тази причина е необходимо да се направи изменение на взети 
от нас решения, а именно: Решение № 79 по Протокол № 6/29.01.2016 г.; Решение № 170 
по Протокол № 9/25.03.2016 г.; Решение № 171 по Протокол № 9/25.03.2016 г.; Решение 
№ 208 по Протокол № 10/22.04.2016 г.; Решение № 240 по Протокол № 11/27.05.2016 г. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

т. 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. № 334/10.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 253 
  

1. Изменя т. 1 от Решение № 79 по Протокол № 6/29.01.2016 г., където цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” придобива следния вид: 
„Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината”. 

2. Изменя т. 1 от Решение № 170 по Протокол № 9/25.03.2016 г., където цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” придобива следния вид: 
„Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината”. 

3. Изменя т. 1 от Решение № 171 по Протокол № 9/25.03.2016 г., където цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” придобива следния вид: 
„Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината”. 

4. Изменя т. 1 от Решение № 208 по Протокол № 10/22.04.2016 г., където цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” придобива следния вид: 
„Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината”. 

5. Изменя т. 1 от Решение № 240 по Протокол № 11/27.05.2016 г., където цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” придобива следния вид: 
„Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината”. 

6. Упълномощава Председателя на Общинския съвет  да впише измененията в 
решенията на Общински съвет Две могили. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 335/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 239, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

По докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

И тази докладна записка беше разгледана на заседание на комисията. Тя е във 
връзка с приетия Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в 
Община Две могили за период 2017 г. В него са описани всички социални услуги, които са 
действащи и предвидени да бъдат разкрити на територията на Община Две могили. Със 
следващо наше Решение № 239, в точка 2 ние дадохме съгласие да бъде разкрит 
„Комплекс от социални услуги” в град Две могили. В него са заложени три социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ. В процеса на разработване на проектното 
предложение за разкриване на Комплекс от социални услуги е взето решение „Дневен 
център за възрастни хора с увреждания” да бъде „Дневен център за деца и възрастни хора 
с увреждания” с цел разширяване на социалната услуга. Това налага да вземем решение 
отново за изменение на Годишния план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия в Община Две могили за период 2017 г. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието.  

Разисквания по седма точка нямаше. 

По 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. № 335/10.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

№ 254 
  

1. Изменя точка 5 от Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия в Община Две могили за период 2017 г. приет с Решение № 192 по Протокол № 
10/22.04.2016 г. на Общинския съвет, изменено с Решение № 239 по Протокол № 
11/27.05.2016 г., където „Дневен център за възрастни хора с увреждания” става „Дневен 
център за деца и възрастни хора с увреждания” (ДЦДВХУ).  

2. Изменя точка 2 от Решение № 239 по Протокол № 11/27.05.2016 г. на Общинския 
съвет, където „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, се заменя с „Дневен 
център за деца и възрастни хора с увреждания” (ДЦДВХУ).  

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/10.06.2016 г., относно: 
Изменение на Решение № 240, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На наше заседание, проведено през м. май 2016 г., взехме решение за допълване на 
Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приоритет 3. „Развитие на 
социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. 
„Подобряване на социалната инфраструктура на общината” с точка 3.1.22. 
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги– 
ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ в гр. Две могили”. Във връзка с допълване на дейностите, 
които ще се изпълняват при реализирането на проекта е необходимо е да се промени 
наименованието на проекта в нашето Решение № 240 от „Реконструкция, оборудване и 
обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ в гр. Две 
могили” на „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна 
предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили”. 
Комисията разгледа настоящото предложение на свое заседание и излезе със становище то 
да бъде прието. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма 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. № 336/10.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 255 
  

1. Изменя точка 1 (точка 3.1.22.) от Решение № 240 по протокол № 11/27.05.2016 г. 
на Общинския съвет, където наименованието на проекта „Реконструкция, оборудване и 
обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ в гр. Две 
могили” се заменя с „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна 
предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили”. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет  да впише изменението в 
Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 241, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа и тази докладна записка за изменение на наше решение, което 
също е свързано с наименованието на проекта, по който Общината ще кандидатства. 
Становището на комисията е предложението да бъде прието. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Прези малко разгледахме информацията на ЦОП град Две могили и от предходните 
няколко докладни записки на всички стана ясно, че става въпрос за обединяване на всички 
институции в една, но аз мисля, че ЦОП има устойчивост на проекта и това наше съгласие 
за кандидатстване по този проект дали няма да пречи върху устойчивостта на проекта на 
ЦОП. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Проучили сме този въпрос, г-н Христов, няма възможност да има устойчивост и тя 
да бъде нарушена. Знаете, че ЦОП първоначално се помещаваше в блока, но ние го 
изместихме в поликлиниката и този срок изтича. В момента в блока се намира ДБТ и няма 
никакви проблеми за това. Правим това обединяване на институциите, за да направим 
оптимизация на персонала – няма да е необходимо да има толкова много директори, 
управители, счетоводители и т.н. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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. № 337/10.06.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 256 
  

1. Изменя точка 1 от Решение № 241 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. на 
Общинския съвет, където наименованието на проекта „Реконструкция, оборудване и 
обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ в гр. Две 
могили” се заменяя с „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна 
предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални 
услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили”. 

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

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 340/13.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2015/2016 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа предложената Информация за резултатите от дейността на 
ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през 2015/2016 учебна година и проблемите, които стоят 
пред нея. Информацията обхваща дейностите по организацията на учебната година на 
детското заведение; по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и 
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труд и контролна дейност по организацията на работа и спазване на държавните 
образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. ЦДГ „Първи юни” 
село Баниска участва в проекти и национални програми, като по един от тях са подменени 
уредите за игра на децата в двора на градината. Становището на комисията е 
предложената ни информация да бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз искам да изкажа приятното си впечатление от педагогическия състав и от 
Директорката на ЦДГ „Първи юни” село Баниска г-жа Венета Илиева. Имах честта и 
удоволствието да присъствам на тържеството по повод 50-годишния юбилей на детското 
заведение. Останах с много приятни впечатления за хората, които работят там. По всичко 
личеше, че там работят сърцати хора с желание и любов към децата. Искам да благодаря 
на цялото ръководство на ЦДГ „Първи юни” село Баниска и дано разрешат проблема си с 
филиала в село Бъзовец и с даряването на автомобил на РУ „Полиция” град Две могили да 
може да бъде опазен двора на филиала „Детелина”. 

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

В информацията си Директорката на учебното заведение ни е посочила като 
основни проблеми извършването на ремонтни дейности във филиала в село Бъзовец, по 
предписание от РЗИ от м. май, 2016 г.; ремонт или подмяна на бойлер в умивалното 
помещение и отремонтиране на санитарните възли за децата и за персонала; Освежителни 
ремонтни дейности на занималните в ЦДГ село Баниска и филиал село Бъзовец; 
периодичните вандалски прояви в двора във филиала „Детелина” в село Бъзовец, в 
резултат на което се руши материалната база и се замърсява терена.  

Г-н Кмете, на филиала в село Бъзовец вече повече от 20 години не са правени 
никакви ремонти и мисля, че няма да струва кой знае колко много ако се направи един 
освежителен ремонт. 

Освен това искам да отправя една препоръка към директорката на детската градина 
– във филиала в село Бъзовец има само две учителки. Ако едната от тях излезе в отпуска 
или се разболее остава само една, която е крайно недостатъчна да се справя с децата. Ако 
е възможно една учителка от ЦДГ в село Баниска да бъде прехвърлена в село Бъзовец. 
Друго, което искам да кажа е, че едната жена от помощния персонал когато отсъства тя е 
замествана от готвачката. Мисля, че това не е редно и ако е необходимо нека се назначи 
човек.  

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз също искам да изразя своята благодарност към работата на ръководството на 
ЦДГ „Първи юни” село Баниска. В действителност персоналът там не прави разлика 
между децата. Всички знаете участваме в проект за ремонт на детската градина, но тази 
година при всички случаи няма как да се случат нещата. Имаме заделени средства за 
ремонт на парното, но част от тях ще бъдат заделени за текущ ремонт. 

4. Венета Илиева – Директор на ЦДГ „Първи юни” село Баниска: 

Няма как да назначаме заместници във филиала в село Бъзовец. Детската градина 
си има утвърдени щатни бройки и не можем да назначаваме заместници. На мен също 
много ми се иска да имаме заместници по времето на отпуските. По повод на 
заместването на учителките всичко е уредено и всички си ползват спокойно отпуските. В 
момента във филиала в село Бъзовец работи учителка от село Баниска, която е с 
допълнително споразумение за промяна на мястото на работа, която замества учителката, 
която е в отпуск. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 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 във връзка с 

Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 
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340/13.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 257 
  

 1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи 
юни”, село Баниска през  2015/ 2016 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни”, село 
Баниска през  2015/ 2016 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг 
с явно наддаване. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която се внася 
във връзка с изтеклите договори за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети 
в град Две могили и в населените места на територията на община Две могили, сключени 
между Кмета на община Две могили и лекари и лекари по дентална медицина. Това налага 
да вземем решение за отдаване под наем на същите и сключването на нови договори. В 
град Две могили следва да бъдат отдадени под наем помещения, намиращи се в триетажна 
масивна сграда, строена през 1973-75 година, находяща на ул.”Христо Ботев” № 19. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като в т. 
1 да се конкретизира, че тези кабинети се отнасят за лекарски кабинети и кабинети по 
дентална медицина, тъй като това не е посочено него и освен това, в изписването на 
квадратурите словом не отразява цифровата квадратура на тези помещения, поради което 
комисията предлага в проекта на решение и това да бъде коригирано. 

Искам да изразя едно свое лично мнение във връзка с докладната записка – 
необходимо е в нашата поликлиника, както и в здравните заведения по населените места 
от Общината да бъдат изградени естакади, тъй като има високи стъпала и достъпа на 
майки с деца и инвалиди е изключително затруднен. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили и т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни 

цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 

Област Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. № 347/14.06.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 258 
  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за лекарски кабинети и кабинети по 
дентална медицина за срок от 10 (десет) години чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следните помещения, намиращи в триетажна масивна сграда, строена през 
1973-75 година, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет) по 
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кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, намиращ се в гр. Две 
могили, ул.”Христо Ботев” № 19, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, 
комплекс”, при граници и съседи: 20184.1.1147 (две хиляди сто осемдесет и четири, точка, 
едно, точка, хиляда сто четиридесет и седем), 20184.1.1152 (двадесет хиляди сто 
осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда сто петдесет и две), 20184.1.2785 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и 
пет): 

1.1. Помещение № 1 с площ от 17.17 кв. м. (седемнадесет квадратни метра и 
седемнадесет дециметра), намиращо се на първи етаж; 

1.2. Помещение № 2 с площ от 17.78 кв. м.(седемнадесет квадратни метра и 
седемдесет и осем дециметра), намиращо се на първи етаж; 

1.3. Помещение № 3 с площ от 13.72 кв. м. (тринадесет квадратни метра и 
седемдесет и два дециметра), намиращо се на първи етаж;  

1.4. Помещение № 4 с площ от 19.97 кв. м. (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем), намиращо се на първи етаж;  

1.5. Помещение № 5 с площ от 16.58 кв. м. (шестнадесет квадратни метра и 
петдесет и осем дециметра), намиращо се на първи етаж;  

1.6. Помещение № 6 с площ от 17.70 (седемнадесет квадратни метра и седемдесет 
дециметра), намиращо се на първи етаж; 

1.7. Помещение № 7 с площ от 18.04 (осемнадесет квадратни метра и четири 
квадратни дециметра), намиращо се на първи етаж;  

1.8. Помещение № 8 с площ 19.07 (деветнадесет квадратни метра и седем 
квадратни дециметра), намиращо се на първи етаж;  

1.9. Помещение № 1А, с площ от 13.72 (тринадесет квадратни метра и седемдесет и 
два дециметра), намиращо се на първи етаж;  

1.10. Помещение № 1, с площ от 17.47 (седемнадесет квадратни метра и 
четиридесет и седем дециметра), намиращо се на втори етаж;  

1.11. Помещение № 2 с площ от 12.89 (дванадесет квадратни метра, осемдесет и 
девет дециметра), намиращо се на втори етаж;  

1.12. Помещение № 3 с площ от 7.00 (седем квадратни метра), намиращо се на 
втори етаж;  

1.13. Помещение № 4 с площ от 20.00 (двадесет квадратни метра), намиращо се на 
втори етаж;  

1.14. Помещение № 5 с площ от 12.57 (дванадесет квадратни метра и петдесет и 
седем дециметра), намиращо се на втори етаж; 

1.15. Помещение № 8 с площ от 21.55 (двадесет и един квадратни метра и петдесет 
и пет дециметра), намиращо се на втори етаж;  

1.16. Помещение № 9 с площ от 17.32 (седемнадесет квадратни метра и тридесет и 
два дециметра), намиращо се на втори етаж; 

1.17. Помещение № 10 с площ от 18.92 (осемнадесет квадратни метра и деветдесет 
и два дециметра), намиращо се на втори етаж; 

1.18. Помещение № 11 с площ от 59.51 (петдесет и девет квадратни метра и 
петдесет и един дециметра), намиращо се на втори етаж; 

1.19. Помещение № 12 с площ от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и деветдесет 
и седем дециметра), намиращо се на втория етаж; 

1.20. Помещение № 13 с площ от 7.88 (седем квадратни метра и осемдесет и осем 
дециметра), намиращо се на втория етаж; 

1.21.Помещение № 14 с площ от 17.00 (седемнадесет квадратни метра), намиращо 
се на втория етаж; 

1.22. Помещение № 15 с площ от 19.40 (деветнадесет квадратни метра и, 
четиридесет дециметра), намиращ се на вторият етаж. 

2. Базисната месечна наемна цена за квадратен метър за недвижимия имот, 
съгласно т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 
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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 е 0.20 (двадесет стотинки) за кв.м. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

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

 

Дванадесата точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг 
с явно наддаване. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Докладната записка е идентична с предходната, но тук става въпрос за 
помещенията за лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина по населените места 
от Общината. Комисията приема предложеният ни проект на решение, като в него отново 
бъдат коригирани в т. 1, че тези кабинети се отнасят за лекарски кабинети и кабинети по 
дентална медицина, тъй като това не е посочено в него и да се коригира номерацията, тъй 
като по начина на изписване в решението някой може да се заблуди. 

В разискванията по дванадесата точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Предлагам в решението като т. 3 да бъде записано „15 % от реализираните средства 
да се преведат по сметката на съответното кметство, което да ги използва за изпълнение 
на дейности от местно значение”. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-жа Ефтимова. 
След приключване на разискванията 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му с общнската администрация във връзса с чл. 14, ал. 

7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили и т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне 

на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти” Област Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. № 

348/14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 259 
  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за лекарски кабинети и кабинети по 
дентална медицина за срок от 10 (десет) години чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следните помещения: 

1.1. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Чилнов 
на първи етаж в едноетажна сграда, строена през 1938 година, Сграда „Кметство”, 
построена върху дворно място от 1530 (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), 
съставляващо УПИ IX-79  (девет римско, тире, седемдесет и девет) в кв.10 (десет) по 
плана на с. Чилнов по АОС №168/16.05.2000 година на Кмета на Община Две могили. 

1.2. Помещение от 8 кв. м. (осем квадратни метра), намиращо се в с. Чилнов на 
първи етаж в едноетажна сграда, строена строена през 1938 година, Сграда „Кметство”, 
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построена върху дворно място от 1530 (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), 
съставляващо УПИ IX-79  (девет римско, тире, седемдесет и девет) в кв.10 (десет) по 
плана на с. Чилнов по АОС №168/16.05.2000 година на Кмета на Община Две могили. 

1.3. Помещение № 1 от 10.20 кв. м. (десет квадратни метра и двадесет квадратни 
дециметра), намиращо се в с. Могилино на втори етаж в двуетажна масивна сграда, 
находяща се в УПИ XV-182 (Урегулиран поземлен имот римско петнадесет, арабско, сто 
осемдесет и две), намиращо се кв. 18 (осемнадесет), по плана на с. Могилино, при граници 
и съседи: от двете страни улици, улица ОК 98-а, парцел XVI-182 по АОС №122/20.08.1999 
година на Кмета на Община Две могили. 

1.4. Помещение № 2 от 10.20 кв. м. (десет квадратни метра и двадесет квадратни 
дециметра), намиращо се в с. Могилино на втори етаж в двуетажна масивна сграда, 
находяща се в УПИ XV-182 (Урегулиран поземлен имот римско петнадесет, арабско, сто 
осемдесет и две), намиращо се кв.18 (осемнадесет), по плана на с. Могилино, при граници 
и съседи: от двете страни улици, улица ОК 98-а, парцел XVI-182 по АОС №122/20.08.1999 
година на Кмета на Община Две могили. 

1.5. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Помен 
на втори етаж в двуетажна масивна сграда, строена през 1952 година, върху 110 квадратни 
метра („Здравен участък”), построена върху дворно място от 1000 (хиляда квадратни 
метра), съставляващо парцел V (пет) в кв.20 (двадесет) по плана на с. Помен по АОС 
№113/12.07.1999 година на Кмета на Община Две могили. 

1.6. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Помен 
на втори етаж в двуетажна масивна сграда, строена през 1952 година, върху 110 квадратни 
метра („Здравен участък”), построена върху дворно място от 1000 (хиляда квадратни 
метра), съставляващо парцел V (пет) в кв.20 (двадесет) по плана на с. Помен по АОС 
№113/12.07.1999 година на Кмета на Община Две могили. 

1.7. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 34/17.12.1997 г. на 
Кмета на Община Две могили, намиращ се в с. Батишница, представляващ двуетажна 
масивна сграда, построена през 1962 г., с площ от 150 кв. м. за „Здравен дом”, находяща 
се в дворно място с площ от 1900 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на 
с. Батишница, Община Две могили, област Русе, на ул. „Христо Ботев” № 2, а именно: 

1.7.1. Помещение от 14 кв. м. (четиринадесет квадратни метра), находящо се на 
първи етаж. 

1.7.2. Помещение от 12.80 кв. м. (дванадесет квадратни метра и осемдесет 
квадратни дециметра), находящо се на първи етаж. 

1.8. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 104/10.12.1999 г. 
на Кмета на Община Две могили, намиращ се в с. Каран Върбовка, представляващ 
двуетажна масивна сграда, построена през 1940 г., с площ от 160 кв. м. за „Здравен дом”, 
находяща се в дворно място с площ от 1700 кв. м., съставляващо УПИ I-235 в кв. 40 по 
плана на с. Каран Върбовка, Община Две могили, област Русе, на ул. „Света Марина” № 
41, а именно: 

1.8.1. Помещение от 16.70 кв. м. (шестнадесет квадратни метра и седемдесет 
квадратни дециметра), находящо се на първи етаж. 

1.9. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 96/28.01.1998 г. на 
Кмета на Община Две могили,  намиращ се в село Баниска, представляващ двуетажна 
полумасивна сграда, построена през 1927 г., върху площ от 200 кв. м. за „Здравен дом”, 
находяща се върху дворно място с площ от 4 370 кв. м., съставляващо имот 209 в квартал 
35 по устройствения план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, а именно: 

1.9.1 Помещение от 8.75 кв. м. (осем квадратни метра и седемдесет и пет квадратни 
дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.9.2 Помещение от 10 кв. м., (десект квадратни метра). 
1.10. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), находящо се в с. 

Острица, част от имот – публична общинска собственост по АОС № 128/20.03.2000 г. на 
Кмета на Община Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 
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1960 г., върху площ от 180 кв. м. за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с 
площ от 2 900 кв. м., съставляващо имот I-105 в квартал 12 по устройствения план на с. 
Острица, община Две могили, област Русе, находящ се в с. Острица, на ул. „Иван Дечев” 
№ 2. 

1.11. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 142/20.04.2000 г. 
на Кмета на Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1987 г., върху площ от 210 кв. м. за „Поликлиника”, находяща се в с. Бъзовец в 
дворно място с площ от 6.940 кв.м., съставляващо УПИ I в квартал 32 по плана на с. 
Бъзовец, находящ се на ул. „Георги Димитров” № 101, а именно: 

1.11.1. Помещение от 14.19 кв. м. (четиринадесет квадратни метра и деветнадесет 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.11.2. Помещение от 14.52 кв. м. (четиринадесет квадратни метра и петдесет и два 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.11.3. Помещение от 15.51 кв. м. (петнадесет квадратни метра и петдесет и един 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.11.4. Помещение от 16.38 кв. м. (шестнадесет квадратни метра и тридесет и осем 
квадратни дециметра) находящо се на втори етаж. 

2. Базисната месечна наемна цена за квадратен метър за недвижимия имот, 
съгласно т. 4 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 е 0.18 (осемнадесет стотинки) за кв.м. 

3. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на съответното 
кметство, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет 

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 Надежда Ангелова с вх. № 349/14.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят пред нея. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Комисията разгледа на свое заседание представената информация за дейността на 
ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили през учебната 2015/2016 година. Тя е 
представена под формата на Доклад–анализ за образователно - възпитателната работа в 
ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“ за 2015/ 2016 учебна година. Той има за цел оценка на 
резултатите от образователно- възпитателната работа в детското заведение и определяне 
на мерки за оптимизиране на дейността през учебната 2016/ 2017 година. Основава се на 
резултатите от контролната дейност през годината и информация от задължителната 
документация. Основната цел, към която е ориентирано обучението и възпитанието в ДГ е 
подготовката за училище, постигане на ДОИ, развитието на детската личност  и търсене 
на единство и хармония във физическото, умственото, духовното, нравственото и 
социалното развитие на детето. 

Аз ще обърна по-голямо внимание на проблемите по отношение на материално – 
техническата база, с които се сблъсква ЦДГ. Необходимо е преобразуване на покрива на 
ЦДГ в скатен, за да спрат течовете от конструкцията. Предписание на РЗИ за извършване на 
необходимия ремонт на покрива вече два пъти е удължавано по молба на ДГ. Новият срок 
изтича на 30.07.2016 г. От течовете са силно увредени две от спалните помещения в ЦДГ и се 
нуждаят от ремонт за новата учебна година. От частично освежаване и ремонт се нуждаят  и 
помещенията в детските групи, за да се спазят изискванията на контролните органи за новата 
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учебна година. Дворното пространство и площадките за игра на открито се нуждаят от 
реновиране и подмяна на съоръженията за игра със съвременни. Необходими са: 
подравняване на терена, съвременни настилки на двора и уреди за игра съгласно 
европейските стандарти; информационни табели; залесяване с нови растителни видове и 
премахване на някои от съществуващите. Дворът е с наклон към сградата в някои участъци. 
Подземията под административното крило се наводняват след проливен дъжд и при 
снеготопене. Това с годините уврежда основите на сградата. Мазилката на челата на терасите 
пада. Това създава предпоставки за нещастни случаи, освен това задържалата се там вода 
уврежда и събаря мазилката на самите тераси. Необходима е подмяна на дограмата на 
входовете на ЦДГ, за да се подобри енергийната ефективност. Всички вътрешни врати и 
техните каси са повредени в долната част и също се нуждаят от подмяна. Наредба 8121 з – 
647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите регламентира врати с брави „антипаник” на всички изходи и пожароизвестяваща 
звукова сигнализация, каквито тук липсват. Необходима е подмяна на осветителните тела с 
енергоспестяващи. Отоплителната система има твърде висок разход на гориво, ниска 
ефективност и утежнява бюджета. За да е ефективен пропускателният режим на детското 
заведение се нуждае от охранител; изграждане на кабинка за охраната на единия от 
входовете; изграждане на система за видео наблюдение с цел охрана на детското заведение. 
Едно от помещенията никога не е използвано по предназначение заради повредите, 
причинени от течовете. Паднала е мазилката на част от тавана, повредени са стените. В 
стаята липсва радиатор за отопление. Ако помещението се ремонтира ще бъде създаден 
интерактивен кабинет, в който децата ще се обучават с помощта на интернет ресурси и нови 
технологии. В кухненския блок е необходима подмяна на поне две от четирите фурни, 
амортизирани и повредени с годините и закупуване на елементарни автоматизирани уреди.  

Прогнозата за учебната 2016/2017 г. е да отпадне и една детска група в Две могили 
заради ниската раждаемост през 2013 г. 

Г-н Кмете, ако е възможно сформирайте комисия, която да направи оглед и най-
неотложните неща да бъдат направени. Становището на комисията е предложената ни 
информация да бъде приета във този вид. 

Разисквания по тринадесата точка нямаше. 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и 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. № 349/14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 260 
  

 1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. св. 
Кирил и Методий”, гр. Две могили през учебната 2015/2016 г. и проблемите, които стоят 
пред нея. 
 Приложение: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Две могили през учебната 2015/2016 г. и проблемите, които стоят пред нея. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 350/14.06.2016 г., относно: Стратегия 
за развитието на Общинско търговско дружество „Черни лом 2008” ЕООД, град Две 
могили за периода 2016-2020 година. 
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По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа на свое заседание представената Стратегия за развитието на 
Общинско търговско дружество „Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили за периода 
2016-2020 година. Втора комисия се запозна много подробно с така предложената 
стратегия, в нея коректно е направен анализ на околната среда, анализ и диагностика на 
вътрешната среда. Посочени са силните и слабите страни на Търговското дружество. 
Подробно е описано и финансовото състояние на дружеството, като съответно са 
направени и насоки за подобряване на това състояние. Становището на комисията е 
предложената ни стратегия да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Искам да получа информация, на попоследната страница на стратегията пише „За 
да се стабилизира дружеството е необходимо да се увеличи размера на собствения 
капитал с цел по-голяма финансова автономност и повишаване на възможностите за 
самофинансиране.” Какво по-конкретно имате предвид, като сте написали това? 

2. Кънчо Кънев – Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили: 

Това е изготвено от финансист, като увеличението на капитала благоприятства за 
подобряване на платежоспособността на предприятието. В момента задълженията на 
фирмата надхвърлят размера на капитала. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 350 от 14.06.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 

(два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 261 
  

1. Приема за сведение Стратегия за развитието на Общинско търговско дружество 
„Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили за периода 2016-2020 година. 

Приложение: Стратегия за развитието на Общинско търговско дружество „Черни 
лом 2008” ЕООД, град Две могили за периода 2016-2020 година. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/14.06.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвърто тримесечие на 2015 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание представената информация за извършените 
промени по бюджета на община Две могили за четвъртото тримесечие на 2015 година. 
Тази информация ни се предлага да я приемем само за сведение, няма какво да променяме, 
поради което становището на комисията предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 По петнадесета 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 



 

 22

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, чл. 40, ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 351 от 14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 262 
 

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за 
четвърто тримесечие на 2015 година. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/14.06.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първото тримесечие на 2016 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази докладна записка, която е във връзка с 
извършените промени по бюджета за първото тримесечие на 2016 г. Извършените 
промени са следните: разходите за СБКО във всички дейности и поделения са били 
планирани в параграф 10-91 от Единната бюджетна класификация за 2016 г. След решение 
на общо събрание на работниците и служителите, което налага и корекция на бюджетите 
на всички разпоредители с бюджетни кредити. Средствата за СБКО се получават от 
работниците и служителите във вид на възнаграждение и ще се отчитат в параграф 02-05 и 
съответните параграфи за дължимите осигурителни вноски. В дейност „Детски ясли” се 
увеличава §02-08 с 332 лв., а се намалява §01-01 с 332 лв. във връзка с изплатено 
обезщетение при пенсиониране. В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” се 
увеличава §02-08 със 109 лв., а се намалява §01-01 със 109 лв. с изплатено обезщетение 
при напускане на служител. В дейност „Чистота” се увеличава §02-08 с 24 лв. /изплатено 
обезщетение за неизползван отпуск при прекратено трудово правоотношение/ и §19-01 с 
97 лв. /винетка/, а се намалява §01-01 със 121 лв. В дейност „Обредни домове и зали” се 
увеличава §02-08 с 45 лв., а се намалява §01-01 с 45 лв. във връзка с изплатено 
обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение. В дейност „Други дейности 
по културата” се увеличават §02-02 с 370 лв., §05-51 с 20 лв., §05-60 с 13 лв., §05-80 с 8 лв. 
и §10-20 с 1089 лв., а се намалява §10-15 лв. с 1500 лв. В рамките на дейността „Център за 
настаняване от семеен тип” Две могили – увеличение на §05-51 със 150 лв., §05-60 със 
100лв., §10-11 с 5 000 лв., §10-15 със 174 лв., §10-92 с451 лв. и §29-91/лихви/ с 584 лв., 
намаление на §02-08 с 5072 лв. и §10-16 с 1387 лв. В дейността „Защитено жилище” 
Могилино - увеличение на §05-51 с 587 лв., §05-60 с 300., §10-11 с 2000 лв., §10-92 с 1632 
лв. и §29-91/лихви/ с 1133 лв., намаление на §02-08 с 3652 лв. и  §10-16 с 2000 лв. През 
месец март промяната е в дейност „Общинска администрация”, като се намалява §10-15 
със 134 лв. и §10-92 с 50 лв., а се увеличава §10-51 със 134 лв. и §29-91 с 50 лв. 
Становището на комисията е предложената ни информация да бъде приета. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, чл. 40, ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 352 от 14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 263 
 

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.06.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2015-
2016 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В Община Две могили има едно Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две 
могили”, в което се осъществява тренировъчна дейност и подготовка на спортисти по 
футбол в три възрастови групи – мъже, юноши и деца. С настоящият отчет се представят 
резултатите от състезателната дейност на клуба в различните възрасти за последния сезон, 
финансова справка за състоянието и отчет за дейността на Сдружението за отчетния 
период сезон 2015-2016 г.  

Сдружението се управлява от Управителен съвет, като 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. За отчетния период, е свикано Общо 
събрание, дневен ред на което е избор на нови членове, промени в устава и др. За 
представители от Община Две могили в общото събрание на Сдружението са избрани г-н 
Бисер Йончев, зам.-кмет на Община Две могили и г-ца Борислава Грозева, спец. 
„Образование и спорт” в Общинска администрация – Две могили. На събранието не са 
взети решения по посочените точки, а членовете постигат съгласие за насрочване на ново 
заседание, което не е проведено към настоящия момент. През отчетния период, 
Сдружението няма участия в други дружества, не са сключвани договори и/или не са 
предоставяни услуги, няма разкрити клонове в страната и/или чужбина. ФК „Две могили” 
заема 12-то място в класирането до момента (сезон 2015-2016 г.) след общо 13 срещи при 
резултати: 3 победи, 2 равенства и 8 загуби. Отборът прекратява участието си в 
Североизточна „В” футболна група за сезона с уведомително писмо до Български 
футболен съюз от Сдружението. 

Отборите на деца и младша възраст при ФК „Две могили” имат картотекирани 32 
състезатели. Сезонът за отборите на децата и младежите приключва успешно с 18 
изиграни мача, от които 9 победи, 5 равенства и 4 загуби, ФК „Две могили”– деца 
завършват като вицешампион в областната група, зона „Русе”; с 15 изиграни мача, от 
които 7 победи, 3 равенства и 5 загуби, ФК „Две могили”– младежи завършват на трето 
място в областната група, зона „Русе”. 

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.  

Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 
В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
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1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз искам да попитам този отчет приет ли е на заседание на Управителния съвет на 
ФК? Какво стана там – събира ли се на заседание УС, дайте малко яснота. По времето 
когато аз бях кмет, децата всяка година имаха участия в турнири на малките селища. За 
тази година имаме ли покана за участие някъде? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Провел съм разговор с президента на ФК и имам обещанието до края на месеца да 
се направи Общо събрание на УС на ФК. Аз си държа на мнението, че Общината не може 
да издържа ФК. Надявам се следващата седмица да се направи това Общо събрание, за да 
се направи някаква организация. По отношение на турнирите в малките населени места – 
имаме покана за участие на 15.07.2016 г. в град Панагюрище, ще намерим средства децата 
да вземат участие. 

След приключване на разискванията 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. 2, т. 

1 и 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. № 

353/15.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 264 
  

 1. Приема за сведение Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна 
дейност „ФК Две могили” за сезон 2015 – 2016 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност 
„ФК Две могили” за сезон 2015 – 2016 г. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.06.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска, бщина Две могили, 
област Русе. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”: 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка, относно продажбата на 
имот – частна общинска собственост в землището на село Баниска. Имотът е с площ от 
5.405 дка, става въпрос за бившия пионерски лагер. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

И тук моето предложение е да се добави нова точка в предложения ни проек на 
решение със следния текст: „15 % от реализираните средства да се преведат по 
сметката на кметство село Баниска, което да ги използва за изпълнение на дейности от 
местно значение.”. За да не се налага след всяко едно такова решение ние да правим 
подобно предложение, ще помоля Кмета на Общината да обърне внимание на 
служителите, които изготвят докладните записки за продажба или отдаване под наем 
тази точка да бъде залегната в предложението за решение. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-жа Ефтимова. 
След приключване на разискванията по осемнадесета 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 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 35, 

ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, от Наредба 

№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 73 

по протокол № 6/29.01.2016 г. на Общинския съвет и Докладна записка с вх. № 354 от 

15.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 265 
  

1. Дава съгласието си да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следния недвижим имот – Терен с площ 5.405 дка (пет декара, четиристотин и 
пет квадратни метра), представляващ поземлен № 000460 по картата на възстановената 
собственост на земеделската земя в с. Баниска, област Русе (бивш пионерски лагер), при 
граници и съседи: север – имот № 000462 – пасище, мера на общината, изток – имот № 
174001 – овощна градина на „Синерджи Инвест” ЕООД, юг – имот № 207002 – залесена 
територия на МЗГ, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3768 от 13.04.2016 г. 
на Кмета на Община Две могили. 

1.1. При данъчната оценка на имота в размер на 913.70 лева (деветстотин и 
тринадесет лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка  в размер на 6 756.00 лева (шест 
хиляди седемстотин петдесет и шест лева), определя начална цена за продажбата при 
публичния търг с явно наддаване 7 000.00 лева (седем хиляди лева).  

1.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
1.3. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на кметство село 

Баниска, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
 2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 
в т. 1 имот; 

2.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

2.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/15.06.2016 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

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 недвижим имот представляващ дворно място 
с площ 516 кв. м., в землището на град Две могили. Върху имота е признато право на 
строеж на Валентин Стефанов Иванов от град Две могили. Условията за отстъпеното 
право на строеж са изпълнени, като в него е построена двуетажна масивна жилищна 
сграда с площ 120 кв. м. С нотариален акт за дарение Валентин Стефанов Иванов дарява 
на брат си целия приземен етаж от своята жилищна сграда. В Общинска администрация е 
постъпило заявление от Валентин Стефанов Иванов и Иван Стефанов Иванов, с което 
заявяват желанието си да закупят общинската земя, в която е построена жилищната им 
сграда, което налага ние да вземем решение за продажба на същата. Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, 
сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 355 от 15.06.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 266 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в  Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с 
Решение № 73 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имота 
представляващ Дворно място с площ 516 кв. м. представляващо имот с идентификатор 
20184.1.2073 (две, нула, едно, осем, четири точка едно, точка, две, нула, седем, три), по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, при 
граници и съседи: север – имот с идентификатор 20184.1.2759, запад - имот с 
идентификатор 20184.1.2759, юг – имот с идентификатор 20184.1.2078, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 205 от 30.09.2001 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден на Валентин Стефанов Иванов и Иван 
Стефанов Иванов и двамата от гр. Две могили, област Русе. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 797.20 лева (хиляда седемстотин 
деветдесет и седем лева и двадесет стотинки), и пазарна оценка в размер на 2 074.00 лева 
(две хиляди седемдесет и четири лева), съгласно доклада на лицензиран оценител, определя 
цена 2 100.00 лева (две хиляди и сто лева) при сключване на договора за продажба. 

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

3.1. Сключване на договора за продажба и вписването му в Публичния регистър на 
община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост.  

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/15.06.2016 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Батишница, Община Две 
могили. 

По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
докладната записка, с която Кметът на Общината ни уведомява, че в Община Две могили 
е постъпило заявление с искане за дългосрочно арендоване на изоставени земеделски земи 
в землището на село Батишница. Към момента тези земи не се обработват и в интерес на 
Общината е те да бъдат отдадени под аренда. Предложението е отдаването под аренда да 
се осъществи чрез публично оповестен конкурс. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета 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 
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общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4, от Закона за общинската 

собственост, чл. 49 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане 

с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 356 от 15.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 267 
 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в  Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с 
Решение № 72 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имотите 
невключени в програмата, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под аренда след провеждане на 
публично оповестен конкурс за срок от 25 (двадесет и пет) години - 20 броя имоти – 
частна общинска собственост, в землището на с. Батишница, община Две могили, област 
Русе, съгласно Приложение № 1. 
 3. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично - 
оповестен конкурс, при следните условия: 

3.1. До участие в конкурса се допускат участници, които отговарят на следните 
условия: 

3.1.1. да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 
съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство 
като търговци или земеделски производители; 

3.1.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – 
членка на Европейския съюз; 

3.1.3. да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство; 

3.1.4. да не са неизправна страна по договор, сключен с община Две могили; 
3.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 
3.2.1. Началната цена при провеждането на конкурса да бъде 23.00 лева (двадесет и 

три лева) на декар през първите две стопански години, което е 50 % от пълния размер на 
цената за декар.  

Достигната на конкурса цена остава константна за първите две години от 
сключване на договора. След втората година арендното плащане се променя съгласно т. 
3.2. на Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници на Наредба № 7 за 
реда за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

3.2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска става в първия работен ден 
на съответната стопанска година; 

3.2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване и отглеждане на трайни 
насаждения от дървесен вид и да се ползват по това предназначение за целия срок на 
договора; 

3.2.4. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално за срок от 
25 години; 

3.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 
3.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 2 

броя  
3.3.2. Представяне на проект, включващ предложения относно: 
3.3.2.1. предмета на арендата; 
3.3.2.2. условия, срокове и качество на засаждане на трайните насаждения, мерки и 

мероприятия по управлението и поддържането на обекта на арендата; 
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3.3.2.3. технически предимства, в това число собствено и/или наето техническо 
оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при засаждането, 
поддържането и управлението на трайни насаждения; 

3.3.2.4. мерки за опазване на околната среда. 
3.4. Представяне на план, относно разкриване на работни места. 
4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 

участниците в публично оповестения конкурс: 
4.1. Предложена цена: 
- за предложение за цена от 23.00 лева за декар – 2 точки;  
- за предложение за цена от 26.00 лева за декар– 4 точки;  
- за предложение за цена от 30.00 лева за декар – 6 точки;  
За всяка следваща предложена цена, увеличена с 5.00 лева за декар се добавят по 2 

точки.  
4.2. Сьздаване на нови работни места на територията на община Две могили и 

запазването им за срока на договора: 
Точките по критерия се образуват, както следва: 
- за предложение за разкриване на 2 работни места – 1 точка; 
- за предложение за разкриване на 3 работни места – 2 точки; 
- за предложение за разкриване на 4 работни места – 3 точки; 
- за предложение за разкриване на 5 работни места – 4 точки; 
- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 2 точки. 
4.3. Физически или юридичести лица, регистрирани и работещи на територията на 

община Две могили  – 5 точки. 
4.4. Други: 
4.4.1. Ако наемателят има 2 години опит в използаването и поддържането на 

„Трайни насаждения ” да се дават 2 точки. За всеки 2 години опит се дава по още 1 точка. 
4.4.2. Промяната на начина на трайно ползване на имота при необходимост да става 

след решение на Общинския съвет. 
4.4.3. Договорът влиза сила от 01.10.2016 г. 
4.5. Начин на класиране : 
4.5.1. На първо място се класира предложението на този участник, който събере 

най-голям общ брой точки.  
5. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за 
аренда, подлежи на коригиране. 

6. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на съответното 
кметство, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

7. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе всички 
процедури по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за 
това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да 
определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи 
за участие и да сключи договор за аренда. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 357/15.06.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили към Фонд „Социална закрила” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

По нея докладва:  

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

 Община Две могили ще кандидатства за финансиране към фонд „Социална 
закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Целта на проекта е да бъде 
модернизирана съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. 
Средствата от фонда се отпускат за социални дейности, които не са финансирани от 
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Републиканския бюджет или програми и проекти със средства от Европейски фондове. 
Имайки предвид това и поради необходимостта от ново оборудване на ОП „Обществено 
хранене”, Кметът на Общината ни е внесъл докладна записка, с която е необходимо ние да 
дадем съгласието си за участие на Община Две могили с проект „Модернизация на 
кухненско оборудване на кухненски блок в ОП „Обществено хранене” град Две могили. 
Първа комисия разгледа докладната записка и излезе със становище тя да бъде приета във 
вида, в който ни се предлага. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 357 

от 15.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 268 
 

 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Модернизация 
на кухненското оборудване на кухненския блок  в Общинско предприятие  „Обществено 
хранене” - гр. Две могили”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП. 
 2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Модернизация на кухненското 
оборудване на кухненския блок  в Общинско предприятие  „Обществено хранене” - гр. 
Две могили” в размер на 2 400 лева от общата стойност на проекта.  
 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 358/15.06.2016 г., относно: 
Информация за работата на Кметство село Кацелово за периода 01.05.2015 г. до 
31.05.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – 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 предоставената ни информация за 
работата на Кметство село Кацелово за периода 01.05.2015 г. до 31.05.2016 г. Село 
Кацелово е едно от големите села в Община Две могили. Към 31.05.2016 г. жителите с 
постоянен адрес са 720 души, а с настоящ адрес са 71 души. Отчита се отрицателен 
демографски прираст в предвид на това, че раждаемостта е слаба, през отчетния период 
има родени 5 деца. В същото време смъртността продължава да е висока, 27 са починалите 
през периода. Неизпълнението на бюджетапрез последните 4 години се дължи на това, че 
не се привеждат редовно планираните средства, макар кметството да има най-големи 
приходи в общинския бюджет. Също така е кметът на селото отбелязва, че не са 
привеждани допълнителни средства по наши решения от наеми, продажби и други.
 Най-големият проблем, стоящ пред селото на сегашния етап е непланирането на 
средства за капиталови разходи за поддържане на съществуващата и изграждане на нова 
инфраструктура. Липсата на средства води до разрушаване на създаденото от нашите 
предшественици, рушат се улици, тротоари, сгради и др. общинска собственост. 
Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка на улиците е 
разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. Две възлови 
улици в селото са напълно разбити и са вече без асфалтово покритие. На територията на 
кметството има изградена 31 км – ІV – клас и 3 км – ІІІ – клас пътни мрежи. Друг 
съществен проблем е моста, който се намира в началото на селото, както и изградените 
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диги към него. Съоръжението започна да се руши преди 5 години от неконтролируемото 
източване на водоеми по река Черни Лом. В селото работи детска градина с 22 деца, от 
които 4 са от село Острица и 2 са от село Каран Върбовка, които се извозват с общински 
транспорт, но от 01.06.2016 г. през летния сезон тя няма да работи, поради липса на 
средства. Становището на втора комисия е информацията да бъде приета във вида, в който 
ни се предлага. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 

г. и Докладна записка с вх. № 358 от 15.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 269 

1. Приема за сведение Информация за работата на Кметство село Кацелово за 
периода 01.05.2015 г. до 31.05.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за работата на Кметство село Кацелово за периода 
01.05.2015 г. до 31.05.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 343/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюжгян Мюзекярова Енверова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Беркин Бейхан Бедри. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на г-
жа Енверова. 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 Енверова 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 трета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 343 

от 14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 270 
  

1. Отпуска на Мюжгян Мюзекярова Енверова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Васил Априлов” № 6 еднократна финансова помощ в 
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размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Беркин Бейхан Бедри, роден на 
17.05.2016 г. 

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

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 344/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Билгян Хълми Юсеинова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Есин Юсеинова Юсеинова. 

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 
Билгян Хълми Юсеинова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето – 
Юсеин Раифов Юсеинов е с постоянен и настоящ адрес в град Велико Търново, поради 
което становището на комисията е молбата да бъде уважена на 50 %. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Юсеинова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева, тъй като бащата на детето не е жител на 
нашата община. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 344 

от 14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 271 
 

1. Отпуска на Билгян Хълми Юсеинова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 64 еднократна финансова помощ в 
размер на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Есин Юсеинова Юсеинова, родена на 
20.05.2016 г., тъй като бащата на детето – Юсеин Раифов Юсеинов е с постоянен и 
настоящ адрес в град Велико Търново, област Велико Търново. 

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

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 345/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова, живееща 
в град Две могили за раждане на първо дете – Самуил Теодоров Бонев. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на г-
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жа Владимирова. 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 Владимирова 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 пета точка нямаше. 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 345 

от 14.06.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 272 
  

1. Отпуска на Наталия Георгиева Владимирова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Стоян Терзиев” № 11 еднократна финансова 
помощ в размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Самуил Теодоров Бонев, 
роден на 01.06.2016 г. 

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

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 346/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

постъпилата молба на за отпускане на еднократна финансова помощ от Марин Маринов. 
От това лице и съпругата му – Цанка Маринова за последните три месеца това е 
четвъртата молба. Мотивите във всички молби са едни и същи. Всички ние сме ги 
разглеждали и знаем за какво става въпрос. Поради тази причина становището на 
комисията е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като тя не отговаря на условията 
записани в наредбата. 

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 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. № 346 от 14.06.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 273 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, мюсюлманските гробища в село Бъзовец се обитават от глутница 
кучета, които притесняват и плашат хората, нарушават целостта на гробовете и посягат на 
животните на пастирите в този район. Вземете някакви мерки, защото следващата седмица 
предстои голям празник и няма да е приятно. 

2. Стефан Димитров – Общински съветник: 

По този въпрос аз също искам да кажа, че при мен идват хора, които се жалват, че 
рано сутрин или късно вечер са притеснявани от безстопанствени кучета. Трябва да се 
вземат някакви мерки. 

3. Димитър Димитров – Общински съветник: 

Въпросът ми е към Кмета на Общината – докъде стигнаха договорните отношения 
с обслужващия GSM оператор обслужващ Общината? 

4. Николай Христов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, доколкото разбрах предстои напускане на Отец Петър, който е 
свещеник в нашата църква. Провеждани ли са срещи и разговори с някого и има ли яснота 
вече кой ще обслужва църквата в Двемогили, след като той напусне? 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на кучетата – мислим от дълго време, но законите са такива, че това, 
което ни се позволява ние го правим. Какво се позволява – позволява се да бъдат хващани, 
маркирани, кастрирани и обезпаразитявани. След извършването на тези манипулации ние 
сме длъжни да ги върнем на същото място отново. Това, което искате е невъзможно – аз 
няма къде да ги прибера тези кучета, няма приют на територията на Общината. След като 
се приберат кучетата те трябва да се хранят, да се обгрижват, за това са необходими 
средства. От друга страна има представители на екозащитни организации, които 
непрекъснато ме информират за други хора, които премахват по един или друг начин 
безстопанствените кучета. 

Все пак искам да кажа, че тези кучета, за да са на улицата те са изгонени от хората 
и то от определени хора. Нека тези хора си дадат сметка, че след като изгонят кучетата си 
се създава проблем, така че проблемът отново не са кучетата, а хората. 

Освен това в наредба има и определена такса за притежание на куче, която такса 
никой не я плаща. Ако някой я плаща ще се съберат средства, с които ние ще можем да 
наемем някакво място, в което да изградим приют за тези кучета. 

Това, което се иска от Общината ние го правим. 
По отношение на въпроса на Димитър Димитров за GSM-оператора – аз не съм 

очаквал, че в нашата държава в продължение на 7 месеца не можем да разрешим този 
въпрос и да прекратим договорните отношения. Какви ли не институции не сме 
сигнализирали, дори подадохме сигнал и в полицията, но все още нищо. Всеки месец ние 
плащаме по 2 000 лева на този мобилен оператор, а аз и моята заместничка все още сме с 
личните си телефони. Договорът не е в интерес на Общината – водят се 70 мобилни 
флашки, а в Общината няма нито една. Стигна се до там, че хората от този мобилен 
оператор, които са били отговорни за нас, включително и регионалния отговорник са 
отстранени, защото явно е намерено някакво нарушение и при тях. Проведохме среща с 
новото ръководство, което отговаря за нас и стигнахме до споразумение на 27.06.2016 г. 
да дойдат в Общината и с редица компромиси от тяхна и наша страна стигнахме до 
уговорката 50 телефонни номера да останат, които ще бъдат с неограничени разговори 
към всички оператори и с интернет, а около 200, защото те са 285 номера, ще останат на 
минималната такса – 1 лев. Освен това от страна на мобилния оператор ще бъдат 
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осигурени 17 таблета за всеки един общински съветник, заедно с интернет към него, за да 
може докладните записки да се прехвърлят на тях, а не да се разнасят на хартиен носител. 

Другото, което много ме изненада – знаете, че когато се сключват такива договори 
има много бонуси към тях, но се оказа, че те протоколи за предадено имущество няма да 
ми дадат, но има фактура на стойност 12 000 лева и ми е много интересно тя за какво е, 
след като в Общината няма нищо, нито лаптопи, нито таблети, нито мобилни апарати. 

По отношение на Отец Петър – имах проведени две срещи с Митрополит Наум. 
Благодарен съм на Отец Петър, че по време на Великденските празници той се отзова и аз 
мисля, че с него може много добре да се работи. За съжаление ние нямаме право и дори аз 
като Кмет не мога да се бъркам в работата на църквата. Решенията са си техни и само те 
могат да ги вземат. Това, което знам е, че има назначен свещеник, който в момента се 
обучава. 

6. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 Колеги, искам да Ви уведомя, че следващото заседание на Общинския съвет ще се 
проведе на 15.07.2016 г. Това означава, че срокът за внасяне на докладните записки е 
05.07.2016 г. Предлагам Ви комисиите да бъдат проведени на 06 и 07.07.2016 г.  
  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 28.06.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 207 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


