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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 22 
 

Днес, 27 януари 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и второто редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински съветника, 

присъстват 15 (петнадесет). 
Отсъства г-н Румен Драков, който е подал уведомително писмо, а г-жа Христина 

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

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

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

настоящото заседание, в деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни 
записки, които с оглед характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а 
именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/26.01.2017 г., относно: 
Предоставяне на безлихвен заем на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

2. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 31/26.01.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Величкова Иванова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

Предлагам те да станат т. 18 и т. 19, а т. 18 от проекта за дневен ред – да стане 
съответно т. 20. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
1. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз искам за взема отношение по т. 9 от предложения проект за дневен ред, а именно: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/16.01.2017 г., относно: Вземане на решение 
за прекратяване на търговско дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД и 
откриване на процедура по ликвидация на търговско дружество с общинско участие „Черни 
Лом 2008” ЕООД. Предлагам тази докладна записка да отпадне от дневния ни ред. Мотивите 
ми са следните – дейността на ТД е много сериозна и не можем да вземем решение толкова 
бързо без да е минала на разглеждане във всяка една кимисия, без да се види каква е 
финансовата реализация от миналата година, загубите на предприятието и не е толкова 
важно още на това заседание да приемаме решение за ликвидация. Дружеството 
функционира, извършва снегопочистване, нека не вземаме прибързани решения. Имам 
предвид, че трябва добре да помислим какво правим с това дружество – ликвидираме ли го; 
правим го общинско предприятие или може да премине и към ОП „Обществено хранене”, 
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което може да кандидатства по различни проекти и т.н. Ето защо предлагам тази точка да 
отпадне от дневния ред за следващото заседание на Общинския съвет, като през това време 
се обърне сериозно внимание на проблема. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Напълно подкрепям казаното от г-н Румен Марков, нека докладната записка бъде 
разгледана на по-късен етап и дори не на следващото заседание на Общинския съвет, а след 
подаването на Годишната данъчна декларация за 2016 година и счетоводните отчети на 
дружеството. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми Общински съветници, аз съм точно на противоположното мнение – държа 
точно на това заседание да се вземе това решение, няма какво да отлагаме. Мотивите ми за 
това са – както каза и г-н Марков, наистина това е един много сериозен въпрос, тъй като 
основните дейности, които са задължение на Общината е да осъществява сметосъбирането, 
сметоизвозването и обезвреждането на битови отпадъци. Това дружество съществува от 2008 
година, създадено е с едни добри намерения, но се оказва, че това дружество през 
последните 8 години, нито финансовата рамка, нито задълженията, които са към различните 
кредитори, все още никой не може да ги разбере. Освен това, в Общината вървят хора с 
фактури, които са от 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Тези финансови средства, които се иска сега от 
мен да платя, са превеждани от Общината към дружеството. Това показва, че в това 
дружество не са се изпълнявали задълженията, така както трябва да бъде. 

Вторият ми мотив е, че от 01.06.2016 г. Общината е регистрирана по ДДС и за да 
пристъпим към ликвидиране на това дружество, една от причините е точно тази, защото 
цените, които Общината плаща на Черни Лом вече са с начислено ДДС, начислени режийни 
и печалби. Ето защо тези суми стават огромни и от 300 000 лева, които предвиждаме да 
съберем като приходи от ТБО, разходите стават вече от порядъка на 500 000 лева. 

От миналата година Общината влезе в процедура за издаване на лиценз, за да може тя 
да извършва сметосъбирането и сметоизвозването. Този лиценз вече го притежаваме и в 
крайна сметка в дружеството остана само снегопочистването, което е до 30.03.2017 г. по 
договора. Вие знаете, че в Учредителния акт на дружеството пише, че Управителят на 
дружеството при ликвидация става ликвидатор. Управителят, който беше избран с конкурс 
си подаде молба за напускане. За неговата работа в рамките на една година, аз мога да кажа, 
че той малко или много вкара дружеството в ред – нямаме задължения към никого за тази 
2016 година, техниката се позатегна благодарение на него, защото тя беше в окаяно 
състояние. С техниката се е работило на пълна експлоатация без да се влагат никакви 
средства за ремонт. Сроковете, които г-н Христов предлага, няма как да стане, защото така 
или иначе времето си върви. Ако сега се приеме това решение за ликвидация на дружеството, 
в процеса на самата ликвидация ще си мине и обществената поръчка за снегопочистване. 
Целта ни е в най-кратки срокове да се закрие това дружество, да се видят какви са дълговете, 
на кого какво се дължи, каква е общата сума на задълженията и от там нататък да се търси 
отговорност от човека, който е направил тези дългове. 

Това са ми мотивите и държа това решение да се вземе сега. Идеята ми е 
второстепенни разпоредители да участват в проекти, сроковете за което са м. май ако не се 
лъжа за кандидатстване за техника за снегопочистване и сметосъбиране. На предходното 
заседание приехте новата структура. Така или иначе няма да увеличаваме бройките, хората 
вече си ги имаме с новата структура. Техниката за сметосъбиране и сметоизвозване от 
01.02.2017 г. вече минава към Общината. От тук нататък преминаваме към създаване на 
Общинско предприятие, което ще започне да си изпълнява задълженията и ще си 
кандидатства и за техника. Нямаме време да чакаме и да отлагаме закриването на 
дружеството. 

4. Румен Марков – Общински съветник: 

Точно това имах предвид като поисках отпадането на тази точка. Вижда се, че може 
да започне доста сериозен дебат по този въпрос. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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В самата докладна записка, срокът за ликвидация е една година, т.е. до края на тази 
година. Дали сега ще вземем решение или ще го отложим с един месец, считам че не е 
толкова фатално. Според мен не е необходимо да се прави ново Общинско предприятие – 
ние вече имаме създадено такова и то спокойно може за бъде „Обществено хранене, чистота 
и туризъм”. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, който е съгласен с предложението на Общинския съветник Румен Марков т. 9 

от предложения проект за дневен ред, а именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. 
№ 15/16.01.2017 г., относно: Вземане на решение за прекратяване на търговско дружество с 
общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД и откриване на процедура по ликвидация на 
търговско дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД да отпадне, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 4 (четири) гласа „За”, 11 (единадесет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме 
съответно нови т. 18 и т. 19 с изброените от мен по-горе докладни записки, по коитото имат 
готовност да докладват г-н Байчо Георгиев и г-н Румен Марков, в следствие на което т. 18 
става съответно т. 20, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 631/09.12.2016 г., относно: 
Информация за работата на Кметския наместник на село Широково, Община Две могили. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 2/05.01.2017 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2016 г. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

                    Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 3/05.01.2017 г., относно: 

Представяне на отчет за дейността на общинска администрация – Две могили по План за 
младежта за 2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 4/05.01.2017 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните – град Две могили за 2016 г. 

Докладва: Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/10.01.2017 г., относно: 
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 г. 

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

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

дейности”. 



 

 4

6. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 10/10.01.2017 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2017 година. 

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

                        Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

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

                        Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                        Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

                        Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/12.01.2017 г., относно: 

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

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/16.01.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Докладва: Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/16.01.2017 г., относно: 

Вземане на решение за прекратяване на търговско дружество с общинско участие „Черни 
Лом 2008” ЕООД и откриване на процедура по ликвидация на търговско дружество с 
общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД. 

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

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

дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/17.01.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и актуализация на 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/17.01.2017 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинска администрация 
за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
14. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 22/17.01.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/17.01.2017 г., относно: 

Дейността на Домашен социален патронаж за 2016 г. 
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Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 20/17.01.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Димитрова Станчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Никол Цветелинова Недева. 

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

социални дейности”. 

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

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 21/17.01.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петьо Пейчев Трифонов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Стара Планина” № 10. 

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

дейности”. 

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 31/26.01.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Величкова Иванова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/26.01.2017 г., относно: 
Предоставяне на безлихвен заем на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 631/09.12.2016 г., относно: 
Информация за работата на Кметския наместник на село Широково, Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно прието от нас Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г., е представена 
информация за работата на Кметския наместник на село Широково, община Две могили. 
Информацията е много обширна, като Кметският наместник я е представил в 11 точки. Село 
Широково е едно от селата на територията на община Две могили,славещо се с малобройно 
население. Към 12.12.2016 г.жителите с постоянен адрес са 35, а с настоящ 57. Отчита се 
отрицателен демографски прираст в предвид това, че няма раждаемост. В същото време 
възрастните хора, които живеят сами, се ориентират към старчески домове. Най-търсената 
услуга от административен вид през изминалата година е издаване на удостоверения за 
наследници. Тъй като кметското наместничество до момента, не е обособено за работа, 
кметският наместник е принуден всяка такава услуга да извършва в Община Две могили. За 
отчетния период са издадени около тридесет документа. В селото има разположени 4 
контейнера и 60 кофи раздадени на жителите, които се обслужват от ТД “Черни Лом 2008“ 
ЕООД. Сметосъбирането през годината се извършваше по график-веднъж седмично. За този 
период бяха извършени леки ремонти по закърпването на контейнерите. В село Широково 
има един паметник на Червеноводската чета, който е в добро състояние, за който се грижат 
жителите. На всеки празник се поднасят почит и венец. За нуждите на населението са 
поставени два парапета на територията на читалището. Косенето през сезона се е извършвало 
не на време и има оплаквания от селото. В селото има читалище „Христо Ботев – 1927”, 
което се развива успешно, разполага с библиотечен арсенал, достатъчен да задоволи нуждите 
на читателя. Към читалището има създадена фолклорна певческа група,която взема участия 
във фолклорни фестивали и печели престижни награди. Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое 
заседание представената информация и излезе със становище тя да бъде приета. 
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В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Габриела Манджарова – Димова – Кметски наместник на село Широково: 

Надявам се отчетът ми да е задоволителен за Вас, чрез него да сте успели да се 
запознаете с част от проблемите на селото. 

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. № 631 от 09.12.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 439 
  

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

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

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 2/05.01.2017 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2016 г. 
По нея докладва:  

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

С Решение № 737 от 2010 г. е приета Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 
област Русе. Според същата наредба съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 всяка година се сформира 
експертно-консултативна комисия, която на 12.12.2016 г. и на 21.12.2016 г. е разгледала 
подадените за 2016 г. искания за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на 
територията на Община Две могили. Подадените молби за 2016 г. са общо 36 на брой. 
Стипендиите са изчислени въз основа на минималната работна заплата за страната към 2016 
г. и са както следва:  

1. На международно равнище: 
- 1.1. За І място – до 100 % от минималната работна заплата. 
- 1.2. За ІІ място – до 80 % от минималната работна заплата. 
- 1.3. За ІІІ място – до 70 % от минималната работна заплата. 
2. На национално равнище: 
- 2.1. За І място – до 70 % от минималната работна заплата. 
- 2.2. За ІІ място – до 60 % от минималната работна заплата. 
- 2.3. За ІІІ място – до 50 % от минималната работна заплата. 
3. На регионално равнище: 
- 3.1. За І място – до 50 % от минималната работна заплата. 
- 3.2. За ІІ място – до 40 % от минималната работна заплата. 
- 3.3. За ІІІ място – до 30 % от минималната работна заплата. 
В тази връзка, достиженията на общински кръг не отговаря на изискванията и 

Комисията единодушно е преценила, че не може да се присъди еднократна финансова помощ 
за достижения в общински кръг на олимпиада, поради което е решила децата да бъдат 
поощрени и стимулирани за по-високи достижения чрез получаване на грамоти.  

Общата сума за еднократни стипендии е в размер на 7 728.00 лева. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

2. Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
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Всичко, което трябваше да се каже беше казано от колегата г-н Чолаков. Аз само ще 
допълня, че размерът на еднократната стипендия се определя от чл. 10 на Наредба № 13 и е в 
зависимост, от това на какво равнище е постижението на детето. Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма” също 
разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и излезе със становище той 
да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Много внимателно разгледах настоящата докладна записка и стигнах до следния 
извод – децата, които са спечелили на общинско участие от олимпиади по български език и 
по информатика ще бъдат наградени с грамота, вярно е че наредбата ни е такава, но тези 
деца са спечелили олимпиадите с главите си, а всички останали, които ще получат стипендии 
са спортисти. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Тези деца са участвали само на общинско ниво, не са достигнали регионално, 
областно или национално равнище. Това е причината, поради която ще бъдат наградени само 
с грамоти. 
 3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Има Експертно – консултативна комисия, назначена със заповед на Кмета на община 
Две могили в състава, на която присъстват: зам.-кмет на община Две могили; спец. 
„Образование и спорт” в община Две могили; ст. юрисконсулт в община Две могили; 
началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” град Две 
могили; директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили; директор на ОУ 
„Христо Ботев” село Баниска; директор на ЦПЛР „Д-р Д. Пангелов” град Две могили; 
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и културно-историческо 
наследство в Общинския съвет – Две могили и директор на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. 
Две могили; Управител на Център за обществена подкрепа. Тази комисия е 9 членна, която 
според мен е взела най-правилното решение и не с цел някои от децата да бъдат ощетени. 
 4. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

 Децата, които ще получат еднократни стипендии не са само деца „спортисти” – сред 
тях има и деца, които са спечелили олимпиади по химия; по български; по история. 
 5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Имаме докладна записка с конкретно предложение. Нека сега вземем решение, така 
както е предложено, а на следващото заседание да вземем решение и за другите деца. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 т. 3 и т. 8, 

чл. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 2 от 05.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 440 
 

1.  Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 
1.1. Мирослава Димитрова Андронова: I – во място (тенис на маса) на балканско 

първенство в гр. Тиват, Черна гора – 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 
1.2. Зарена Веселинова Коева: I – во място на Международен турнир по тенис на маса 

в Грузия– 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 
1.3. Мария Красимирова Кунева: I – во място (тенис на маса) на Републиканско 

първенство на малките селища, Перущица – 70 % от минималната работна заплата – 294 
лева. 
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1.4. Ирина Деанова Дочева: I – во място на Републиканско първенство по тенис на 
маса - кадетки, Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 294 лева. 

1.5. Аляра Себахадин Тасим: I – во място на Републиканско първенство по тенис на 
маса - кадетки, Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 294 лева. 

1.6. Дария Пламенова Николаева: III – то място на Републиканско първенство тенис 
на маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 
лева. 

1.7. Явора Валентинова Цанева: III – то място на Републиканско първенство тенис на 
маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 
лева. 

1.8. Славена Николаева Иванова: III – то място на Републиканско първенство тенис на 
маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 
лева. 

1.9. Велислава Цветомирова Златанова: III – то място на Републиканско първенство 
тенис на маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от мин. работна заплата – 210 
лева. 

1.10. Дамла Акифова Хасан: I – во място (тенис на маса) на Международен турнир в 
гр. Ардино– 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.11. Васил Георгиев Колев: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 
маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.12. Виктор Николаев Петков: II – ро място на ученически областен турнир по тенис 
на маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.13. Константин Венциславов Кирилов: II – ро място на ученически областен турнир 
по тенис на маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от мин. работна заплата – 168 лева. 

1.14. Мерт Себахадин Тасим: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 
маса 5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.15. Емил Ивайлов Ганев: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 
маса 5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.16. Християн Иванов Ангелов: I – во място на областен турнир по тенис на маса, 
град Осенец– 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.17. Емирджан Еролов Амдиев: I – во място на областен турнир по тенис на маса, 
град Разград– 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.18. Емирхан Еролов Амдиев: II – ро място на областен турнир по тенис на маса, град 
Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.19. Виктория Николаева Стефанова: I–во място (тенис на маса) на Републиканско 
първенство на малките селища, Перущица – 70 % от мин. работна заплата – 294 лева. 

1.20. Айше Сезгин Ружди: II – ро място (тенис на маса) на Републиканско ученическо 
първенство, гр. Варна, финали – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.21. Магдалена Мирославова Димитрова: III – то място в Национален детски конкурс 
„Фолклорна огърлица”, гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.22. Михаел Пламенов Петров: III – то място в Национално първенство по карате за 
Купа България – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.23. Доротея Веселинова Борисова: II – ро място в Национален конкурс за 
мултимедиен продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.24. Бедрие Неджметинова Мустафова: II – ро място в Национален конкурс за 
мултимедиен продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.25. Силвен Исуфова Наимова: II – ро място в Национален конкурс за мултимедиен 
продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.26. Ренета Стелианова Цонева: II – ро място в Национален конкурс за мултимедиен 
продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.27. Траяна Даниелова Николова: II – ро място в областен кръг на олимпиада по 
химия и опазване на околната среда и по история и цивилизация – 40 % от минималната 
работна заплата – 168 лева. 
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1.28. Калина Красимирова Илиева: I – во място в общински кръг на олимпиада по 
български език – грамота. 

1.29. Явор Боянов Минчев: I – во място в областен кръг на олимпиада по история за 
ученици от 11 клас – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.30. Теодора Красимирова Николова: I – во място в общински кръг на олимпиада по 
история за ученици от 6 клас – грамота. 

1.31. Николай Русев Петков: I – во място в общински кръг на олимпиада по история и 
цивилизация за ученици от 5 клас – грамота. 

1.32. Симеон Боянов Стойчев: I-во място карате (мъже) на Републиканско първенство 
– Челопечене, I-во място (мъже) на Международен турнир открито първенство „Гранд при” – 
Сърбия – 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.33. Десислав Димитров Димитров: II – ро място в зонално първенство „Русе” - деца 
– 20 % от минималната работна заплата – 84 лева. 

1.34. Стилиан Георгиев Станчев: II – ро място в Републиканско първенство на 
малките селища, Перущица – 30 % от минималната работна заплата – 126 лева. 

1.35. Владислав Ивайлов Пенев – III – то място на Регионален (зонален) турнир Кока 
Кола – Русе – 10 % от минималната работна заплата – 42 лева. 

1.36. Тодор Валентинов Цанев - I – во място на национален конкурс за творчески 
проект – 70 % от мин. раб. заплата – 294 лева. 

Обща сума за еднократни стипендии: 7 728.00 лева (седем хиляди, седемстотин 

двадесет и осем лева и нула стотинки). 

2. Предлага на Кмета на община Две могили да бъдат наградени с Грамоти за 
развитието и позитивния имидж на община Две могили на редовно заседание на Общински 
съвет за месец февруари 2017 година. 

3. Предлага на Кмета на Община Две могили да бъдат наградени с грамоти на  
редовно заседание на Общински съвет – Две могили за месец януари 2017 година и 
учениците Калина Красимирова Илиева, Теодора Красимирова Николова, Николай Русев 
Петков, които имат достижения на олимпиадите история и цивилизация и български език и 
литература, но не са одобрени за финансово подпомагане, за да бъдат стимулирани за 
добрите си достижения. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 3/05.01.2017 г., относно: 

Представяне на отчет за дейността на общинска администрация – Две могили по План за 
младежта за 2016 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно чл. 16 от Закона за младежта и в изпълнение на Националната стратегия за 
младежта, Общински съвет следва да приеме Общински план за младежта за 2016 г. В него 
са заложени дейности, свързани с развитието на младите хора, работа с деца и младежи, 
работа с рискови групи, както и цели по активиране на младежите, съгласно Европейската 
гаранция за младежта и много др. Планът е разработен и във връзка със създаването и 
поддържането на партньорство между младите хора и местните власти, което допринася за 
пълноправното участие в обществения живот. Разработен е и съгласно разпоредбите на 
Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република 
България, имащи за задача да насърчат пълноценното участие на младите хора в социално-
икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите хора, подобряване 
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, 
физическата култура и спорта, превенция на социалното изключване на младите хора в 
неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 
гражданската активност, развитие на младите хора в неравностойно положение, развитие на 
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младите хора в малките населени места и селските райони и повишаване ролята на младите 
хора в превенцията на престъпността. Специфичните цели, които са поставени са 
популяризиране на доброволчеството; превенция на факторите, създаващи риск за здравето 
на младите хора; развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 
младите хора; осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на 
младите хора в малките населени места и селските райони; формиране на гражданското 
самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот; създаване на благоприятна, 
насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в Общината. Чрез 
участие и работа по идеи и проекти, чрез обучения, работа в екип, младите хора да натрупат 
опит и умения, необходими за бъдещата им личността и професионална реализация; 
развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на 
младите хора, за придобиване на полезни знания и умения; ангажираност в свободното време 
с цел превенция от противообществени прояви; популяризиране и защита на човешките 
права и насърчаване на междуетническата толерантност и диалог; осигуряване на 
възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления; 
формиране на информационна политика, насочена към младите хора; проучване на 
нагласите, проблемите, нуждите на младежта по населените места в общината; превенция на 
ранното отпадане от образователната система и поощряване завършването на образованието, 
завършване на специализации и квалификации за по-добро бъдеще на младежите в 
общината; подкрепа на връзката между бизнеса и образованието за развитието на нови 
възможности за задържане на млади специалисти в общината и възможности за реализация 
на младежта; работа по младежки проекти и програми с деца и младежи от БМЧК – Две 
могили, както и други детски и младежки клубове и организации; работа по детски и 
младежки дейности, инициативи и мероприятия и включването на деца и младежи в рискови 
групи, от социално–слаби семейства, малолетни и непълнолетни правонарушители в тях, с 
цел превенция на отпадането от образователната система, превенция на повторни 
противообществени прояви, включването им в обществото и др.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание представения отчет за дейността на общинска 
администрация, относно изпълнението на Плана за младежта за 2016 г. и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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 във връзка с чл. 16 от Закона за младежта и Докладна записка с вх. № 

3 от 05.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 441 
  

1. Приема Отчет за дейността на общинска администрация – Две могили по План за 
младежта за 2016 г. 

Приложение: Отчет за дейността на общинска администрация – Две могили по План 
за младежта за 2016 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 4/05.01.2017 г., относно: Отчет 
за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните – град Две могили за 2016 г. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
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Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание представения отчет за дейността на Местната комисия 
за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните – град Две могили 
за 2016 г. Много подробно е отчетена дейността на местната комисия. Съставът на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 
Община Две могили отговаря на изискванията съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. 
Председател на комисията е Красимира Русинова – заместник - кмет на Общината Съставът 
на комисията през изминалата 2016 г. включва 7 души, представители на общинската 
администрация, отговарящи по проблемите на правото и образованието, както и директор 
дирекция ,,Социално подпомагане”, директор Общински детски комплекс, инспектор на РУ 
към МВР, юристи, педагози. Дейността на Комисията са ранна превенция и откриване на 
симптоми за извършване на криминални деяния; дейности за ограничаване на криминалната 
активност на ромските деца (обхващане и задържане на рискови групи в училище, здравно и 
сексуално образование и др.); превантивна работа с родителите: консултации и срещи чрез 
обществените възпитатели. МКБППМН – Две могили поддържа тесни контакти и си 
взаимодейства в работата с Център за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето” към 
ДСП град Две могили, използвайки специалисти (психолози), социални работници - 
педагози, които оказват помощ на родителите в следните дейности: „Семейно консултиране 
и подкрепа на биологичното семейство”, „Превенция на отпадане от училище” и др. В 
пряката работа с деца с дивиантно поведение, прояви на агресия, с много неизвинени 
отсъствия или извършители на противообществена проява положиха много усилия 
обществените възпитатели. През изминалата година МКБППМН е провела 12 заседания. 
Дейността се развива по всички направления в пълна активност, обективност и прозрачност, 
така че всяко решение беше адекватно и навременно, напълно отговарящо на нарастващите 
нужди на подрастващите, техните родители, настойници, учители и обществени възпитатели. 
Обществените възпитатели при МКБППМН – Две могили активно работят с всички ученици, 
за които е получен сигнал за допуснати системно много неизвинени отсъствия, деца в 
рискови групи, деца, които са показали агресивно поведение и др. През отчетния период 
обществените възпитатели са трима, като последно назначеният от тях встъпи в длъжност 
през месец февруари 2016 г. Те имат различно образование и специализации, които 
отговарят на юридически специалисти, педагози, психолози. Всички обществени 
възпитатели са работили през отчетния период с училищата и детските градини в общината, 
където се обучават ученици от град Две могили, с. Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. 
Каран Върбовка, с. Острица, с. Кацелово, с. Баниска, с. Помен и село Могилино. 
Възпитателите са взели участие в мероприятия на МК, на отдел „Образование и спорт”, 
консултирали са деца, извършили противообществени прояви деца в рискови, деца – 
застрашени от отпадане от училище или вече отпаднали и др. С Решение по Протокол № 
1/27.01.2015 г. от заседание на МК, се избра стая на обществените възпитатели в сградата на 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, която се пригоди за нуждите за работа. Необходимостта 
от закупуване на консумативи за постоянната дейност с деца и младежи в рискови групи, 
деца с девиантно поведение, с извършители на противообществени прояви, нисък успех и 
завишен брой отсъствия е постоянна. Подходящите методи и необходими консумативи са 
различни в зависимост от индивидуалния подход към детето, за който се преценява спрямо 
възрастта, пола, проблема ролята на родителя и средата (семейна, учебна, приятелска). Към 
момента стаята на възпитателите е оборудвана предимно за работа с деца от детска градина и 
за деца от първи до четвърти клас. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 7, ал. 2 от Закон за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация и Докладна записка с вх. № 4 от 05.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 442 
  

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2016 г. 
  Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/10.01.2017 г., относно: Приемане 
на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 
г. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Представена ни е за приемане годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2017 г. Програмата е много изчерпателна и подробна и 
всички ние сме се запознали с нея. Аз лично бих казал, че това е една доста амбициозна 
програма, като приходите от управление на имоти общинска собственост в прогнозния 
резултат в сравнение с 2016 г. са с около близо 94 хил. лева повече. Приходите от продажба 
на имоти общинска собственост са с 200 757 лева повече. Това прави общо около 300 000 
лева, което може би ще е в полза на Общината, стига да бъде реализирано. Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности” разгледа на свое заседание предложената ни программа и излезе 
със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

във връзка 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, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 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. № 9 от 

10.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 443 
  

1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Доклад от Божидар Борисов с вх. № 10/10.01.2017 г., относно: Приемане бюджета 
на Община Две могили за 2017 година. 

По нея докладва:  

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

Аз ще взема отношение по предложения ни проект на бюджет на Община Две могили 
за 2017 г. като член на първа и председател на шеста комисия.  

Това е един от най-важните документи, които трябва да приеме Общинския съвет 
всяка година. Вложено е голямо усърдие при изготвянето на бюджета на Общината за 2017 г. 
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По приходната част на бюджета от държавните дейности няма какво да коментираме 
там нещата са ясни. 

Нека обърнем внимание на приходите и разходите, които са от местно значение. 
Общият размер на бюджета на Общината за 2017 г. е в размер на 6 391 642 лева. 
Увеличението, което е спрямо 2016 г. когато бюджетът е бил в размер на 5 701 200 лева е 
свързано с преминаването на ПГСС на общинска издръжка. 

Приходите с общински характер са в размер на 2 873 342 лева, които включват 
предоставени от държавата обща изравнителна субсидия – 534 800 лева; трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 92 000 лева и целева субсидия за 
капиталови разходи е  в размер на 372 900 лева. 

Прави впечатление по отношение на прихода и разхода с местни дейности, аз лично 
силно се съмнявам, че тези стойности ще бъдат достигнати. Вижда се и процентното 
увеличение на разходите, относно заплати и осигуровки. 

През 2017 г. са планирани 528 126 лева за инвестиционна програма на общината. 
Средствата са осигурени от следните източници: Целева субсидия – 372 900 лева; собствени 
приходи от продажби – 54 719 лева; собствени приходи – 7 100 лева; средства от 
делегираните бюджети – 75 859 лева; такса битови отпадъци – 4 600 лева; преходен остатък 
от 2016 г. – 12 948 лева. 
По важните обекти, които ще се ремонтират чрез тази инвестиционна програма са: 
възстановяване на съществуващия профил на отводнителен канал за повърхностни води с. 
Острица – ППР – 13 400 лева. Този канал се намира над село Острица и при силни валежи 
има опасности от наводнение и считам, че правилно са предвидени средства за него. Във 
функция „Образование” са предвидени 4 обекта, а именно: ремонт на „Спортен комплекс” в 
СУ Две могили /технически проект/ – 42 000 лева; ремонт ПГСС /техническо и енергийно 
обследване/ – 18 000 лева; ремонт въздухопроводи училищен стол – 13 302 лева изграждане 
на отоплителна инсталация в Детска ясла град Две могили – 32 000 лева. Аз искам да обърна 
внимание на ремонта на покрива на ДГ Две могили, където първоначално този ремонт не 
беше заложен и стойността му е близо 78 000 лева. Имам съмнения, че тази сума е крайно 
недостатъчна за извършване на този ремонт, но ще се задоволим и с това. За ремонти на 
гаражите в поликлиниката са предвидени 26 000 лева. За изграждане на препятствия за 
ограничаване на скоростта на МПС са предвидени 20 400 лева. За основен ремонт на 
общинска пътна мрежа на пътя към отбивката за пещерата са предвидени – 50 204 лева за 
разширяване на пътя и подобряване на туристическия обект. За придобиване на ДМА са 
предвидени 281 859 лева, за закупуване на компютри в Две могили; закупуване на компютър в село 
Баниска и за закупуване на микробус. Изграждане на подпорна стена на улица „Георги 
Димитров” село Пепелина – 70 300 лева, това беше заложено и миналата година, но не беше 
изпълнено. За изграждане на водопровод стопански двор Две могили "Запад" са предвидении 
122 000 лева, а за изграждане на водопровод стопански двор Две могили "Изток" са 
предвидении 12 000 лева. Предлагам част от тези пари за изграждане на водопровод в 
стопански двор да бъдат прехвърлени за ремонт на покрива на ДГ в град Две могили, тъй 
като сумата, която е предвидена там е крайно недостатъчна. 
 Нека да поговорим и за задълженията на Общината, съгласно отчета за 2016 г. – 
задълженията са близо – 1 милн. лева, от които по-големите пера за тях са двата проекта 
Исторически въстановки и корекциите за водния цикъл. Знаем, че съществува вариант за 
опрощаване на 80 % от този дълг, което ако се осъществи сумата ще намалее на 438 000 лева. 
Вижда се също така, че социалните услуги, които предоставя Общината – ЦНСТ и ЗЖ 
постоянно генерират задължения, които са на обща стойност близо 80 000 лева. 

Това е бюджета, такъв, какъвто е. Разгледан е на заседания на комисиите и 
становището и на двете комисии е той да бъде приет във предложения му вид. 

2. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Проектобюджетът за 2017 г. на Община Две могили е изготвен при спазване на 
Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2017 г.; Решение № 
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920/02.11.2016 г. за изменение и допълнение на решение № 304/26.04.2016 г. на 
Министерския съвет за разделяна на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на 
местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на 
държавните дейности; ПМС 372/2016 г. за промяна на минималната работна заплата на 460 
лв. от 1 януари; ПМС 374/2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2017 г.; Приложение № 1 на Министерството на финансите за натуралните и 
стойностните показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности 
за 2017 г. на Община Две могили; Промени в действащото законодателство; Приети и 
действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни 
актове. 

Основната цел на бюджет 2017 г. е постигане на финансова стабилност чрез 
законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване на средства, по-нататъшна 
модернизация на общинската инфраструктура и предоставяне на по-качествени услуги на 
общността. Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените 
цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-
сложният елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и разходите. 
Балансирането на бюджета обхваща както етапа на съставянето, така и етапа на 
изпълнението му.  

При изготвянето на проектобюджета администрацията се е постарала да удовлетвори 
исканията на второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 

С оглед на наличните просрочени задължения на Общината е представен в 
Приложение 11 план - график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година. 

Становището на втора комисия е проектобюджетът на Община Две могили за 2017 
година да бъде приет в представения му вид. 

3. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Аз ще говоря и ще наблегна на разработването на бюджета на Функция 
„Образование”. При разработването на тази функция са взети предвид предложенията на 
директорите на учебните заведения и проекта на формула за разпределение на средствата по 
единните стандарти. Освен средствата по формулата делегираните бюджети на училищата и 
детските градини включват и преходен остатък от 2016 г. И през 2017 г. освен средства по 
стандартите са предвидени и добавки за подпомагане на храненето на децата в 
подготвителните групи в детските градини и учениците до ІV клас – 26 784 лева, за 
целодневна организация на учебния ден – 167 620 лева, за подобряване на материално 
техническата база в училищата, за извънучилищни педагогически учреждения – 17 900 лева, 
за стипендии – 20 677 лева. Единните разходни стандарти са увеличени средно с около 9.5 %. 
Очакваме намаление на средствата в училищата и в детските градини от корекция на 
натуралните показатели. Текущо се извършват корекции за увеличение със средства по 
национални програми за средното образование. Осигурява се обучението на 706 ученика и на 
199 деца в детски градини. Тази година е включен нов допълващ стандарт за поддръжка на 
автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици в 
зависимост от броя на местата в автобусите в размер на 20 000 лева. Останалите средства  за 
превоз на деца и ученици не са предвидени в бюджета, защото те се предоставят по-късно с 
корекции.  Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: издръжка на 
детски градини – 208 107 лева; дофинансиране на разходите за възнаграждения на детски 
градини – 27 355 лева; издръжка на извънучилищна дейност – 77 390 лева; издръжка на 
ученически стол – 72 155 лева. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на бюджет на Общината за 
2017 г. и излезе със становище той да бъде приет във представения му вид. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
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От предложения проекто-бюджет на Община Две могили за 2017 г., който е в размер 
на 6 391 642 лева, 814 054 лева са предвидени за „Здравеопазване” и за „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”. От тях: 704 914 лева са разходи за тукущия бюджет за 
2017 г., а 109 140 лева – преходен остатък от капиталови разходи и остатък в дейността. 

За Здравеопазване са предвидени 192 633 лева, от които 160 633 лева са разходи за 
текущия бюджет за 2017 г.. Общата сума се формира от: 

- 138 643 лева държавно финансиране от текущ бюджет; 
- 21 990 лева общинско финансиране от текущ бюджет; 
- 32 000 лева преходен остатък за капиталови разходи. 
Предвижда се общата сума да бъде изразходвана, както следва: 
а./ За Детска ясла „Радост” - Две могили, където имаме 7 щатни бройки се предвиждат 

разходи за 147 785 лева. Те ще бъдат изразходвани, както следва: 
-  97 625 лева за заплати, осигуровки и издръжка държавно финансиране. От нея 

76 975 лева е по стандарт и 20 650 лева от преходен остатък в дейността; 
-  32 000 лева за капиталови разходи; 
- 18 160 лева за издръжка местно финансиране. 
б./ За Училищно и детско здравеопазване, където имаме 5 щатни бройки се 

предвиждат 41 018 лева за заплати, осигуровки и издръжка държавното финансиране; 
в./ За Други  дейности по здравеопазването – 3 830 лева местно финансиране. 
За Социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 621 421 лева, от които 

561 421 лева са разходи за текущия бюджет за 2017 г.. Предвижда се общата сума  да бъде 
изразходвани, както следва: 

а./ За ЦОП – 176 880 лева, където работят 9 щатни бройки. Сумата се разпределя по 
следния начин: 

- 116 880 лева държавно финансиране от текущ бюджет; 
- 60 000 лева капиталови разходи. От нея  43 859 лева преходен остатък и 16 141 лева 

собствени приходи; 
 б./ За ЦНСТ – 160 705 лева, където работят 13,5 щатни бройки. Сумата се разпределя 

по следния начин: 
- 150 705 лева държавно финансиране; 
- 10 000 лева дофинансиране, тъй като държавното е недостатъчно. 
в./ За Защитено жилище – 91 630 лева, където работят 6.5 щатни бройки. Сумата се 

разпределя по следния начин:  
- 81 630 лева държавно финансиране; 
- 10 000 лева дофинансиране, тъй като държавното е недостатъчно. 
г./ За ДСП – 163 331 лева – местно финансиране за заплати, осигуровки и издръжка. 
д./ За Клуб на пенсионера и инвалида – 10 528 лева – местно финансиране за заплата, 

осигуровка и издръжка на 1 щатна бройка. 
е./ За Други служби и дейности по социалното осигуряване – 509 лева държавно 

финансиране – възстановени средсва от изплатени издръжки от Общината. 
ж./ За Програма за временна заетост – 17 838 лева, от която: 12 124 лева държавно 

финансиране и 5 719 лева местно финансиране.  
Бюджетът за 2017 г. предвижда да бъдат направени следните капиталови разходи в 

областта на „Здравеопазването” и „Социалното осигуряване, подпомагане и грижи”, както 
следва: 

1. Ремонт на група гаражи /ЦОП и Медицински център/ - Две могили – 26 141 лева. От тях: 
16 141 лева от продажба на нефинансови активи и 10 000 лева от делегирания бюджет на 
ЦОП. За тези 10 000 лева, притесненията сме ги споделили по време на публичното 
обсъждане на бюджета и сега не искам да коментирам. Приемаме, че общинското ръковоство 
знае какво прави и какви могат да бъдат последствията. 

2. Изграждане на парно отопление в Детска ясла „Радост” - Две могили – 32 000 лева 
от делегирания бюджет; 

3. Закупуване на микробус за нуждите на ЦОП – 33 859 лева от делигирания бюджет на ЦОП; 
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В заключение, ще кажа, че от общо 814 054 лева за „Здравеопазване” и „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, 576 350 лева е държавното финансиране, с включен 
преходен остатък. Местното финансиране е в размер на 237 704 лева.  

С оглед възможностите на Общината към настоящия момент, считаме че бюджетът за 
2017 г. в тази му част, може да бъде изпълнен.  

Становището на четвърта комисия е бюджетът за 2017 г. да бъде приет. 
5. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Приемането на бюджета за всяка година в един мандат 2015/2019 г. е най-важният акт 
на Общинския съвет. Подготовката му, след това общественото обсъждане, обсъждането с 
второстепенните разпоредители и накрая обсъждането му на заседания на постоянните 
комисии към Общински съвет изисква технологично време от порядъка на няколко месеца. 
Лично аз не съм доволен от цялата тази процедура, поради това че на много места нишката 
постоянно се накъсва. Очакванията ми бяха за дебати, разисквания, предложения и накрая да 
се приеме бюджет за 2017 г., както се казва с широка обществена подкрепа с удоволствие и 
прозрачност от всички ни. 

Уважаеми колеги Общински съветници, всичко което се обсъжда в Общинския съвет 
по комисии или в друг състав, след час, максимум два, поне половината от жителите на 
Общината са запознати с обсъжданите неща. Отварям една скоба – дори и казуси, които са 
били обект за консумация само на определена комисия или на тесен кръг от съветници. 
Според мен нишката на диалога, прозрачността между Общински съвет и Общинска 
администрация не е здрава. Като най-пресен пример мога да посоча усилията на 
Председателя на Общинския съвет за предоставяне на определени информации, които той 
изискваше в последно време от Общинска администрация. 

Присъствах на общественото обсъждане на бюджета за 2017 г., а материалите към 
него все още не бяха предоставени нито на хартиен носител, нито в електронен вариант на 
сайта на Общината. По време на обсъждането на бюджета в комисиите възникнаха редица 
въпроси, както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Стигнахме до 
заключението, че ако предложим всички промени, според нас, то бюджетът трябва да се 
преработи изцяло, т.е. абсурдно е да се поместим в срока на приемането му. Ето защо ще 
проявим разбиране и уважение към труда на Общинска администрация и към вносителя му – 
г-н Борисов с поредния голям, не, а огромен кредит на доверие и ще подкрепим приемането 
на Бюджет 2017 г. на Община Две могили. Още от сега искам да предложа за следващия 
бюджет да изчистим всички недостатъци от настоящия, като следващият бюджет бъде 
предложен и гласуван на две четения и да бъде внесен далеч преди крайния срок за 
приемането му, за да имаме ние възможност предложенията ни за промени направени от 
всички комисии между първо и второ четене да бъдат обсъдени. 

Въпреки леко критичния ми прочит за проекто-бюджета на Общината за 2017 г., ще 
кажа че той е балансиран в съотношение приходна и разходна част. Спазени са Закона за 
държавния бюджет, решенията ан Министерски съвет, нашите наредби, правилници и 
стратегии.  

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
предложеният ни проект на бюджет за 2017 г. на Община Две могили и излезе със становище 
той да бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Това е едно от най-важните решения, които Общинския съвет трябва да приеме всяка 
година. 

Какво ми прави впечатление в проекта за бюджет 2017 г. лично на мен – нарасналият 
обем на неразплатените разходи от близо 1 милн. лева. Тези неразплатени разходи 
анализирайки ги по контрагенти, става ясно че това са неразплатени разходи основно за 
хранителни продукти и горива за отопление. Второстепенните разпоредители с бюджетни 
средства, като детските градини, Обществено хранене, ЦНСТ и ЗЖ, виждаме какъв е големия 
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размер на тези разходи. Трябваше много по-рано да започнем работа по този бюджет, за да 
можем правилно да планираме приходите и спрямо тях да планераме и какъв ще е размера на 
разходите. Относно капиталовата програма – трябва да вложим много големи усилия за 
ремонта на детската градина, която се нуждае от приблизително 200 000 лева. Ето защо аз 
предлагам от ремонта на общинската пътна мрежа, за който са предвидени 50 000 лева, поне 
20 000 лева да пренасочим към детската градина в Две могили и от планираните разходи за 
изграждане на водопровод в стопански двор „Запад”, където са планирани 122 000 лева да 
пренасочим около 100 000 лева. Тези пари ще стигнат не само за ремонта на покрива, а и за 
подмяна на котлите, с които се отоплява детската градина. С тази подмяна на котлите при 
всички случаи ще намалее и разхода на гориво, който изразходваме и от там ще намалеят 
сметките. 

Прави впечатление също в Приложение 12 – справката на просрочените задължения, 
там фигурират едни 40 000 лева. Наистина това са общински вземания, но смятам че 
вземанията не могат да бъдат в такъв малък размер. Никъде не видях стари данъчни 
задължения, които стоят като несъбрани. Не може да няма такива. 

Освен това, може би трябва да преразгледаме и таксите на децата в детските градини 
– много са ниски. Изискванията за храната и стандартите, които трябва да поддържа детската 
кухня са твърде високи, а за всичко това трябват средства. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Всичко, което казахте е правилно г-н Христов. Аз също съм си набелязал много неща, 
които трябва да бъдат променени в бюджета, но не споменах нито една цифра. Това е така, 
защото ако започнем сега да правим промени в бюджета, означава че трябва още минимум 
една седмица да се работи. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз разглеждам бюджета на общината като Кмет, не като счетоводител. Съгласен съм с 
Вашето предложение за детската градина, наистина децата са нашето богатство. Този 
проблем, който съществува с покрива на сградата не е от вчера, той съществува от години. 
Кандидатствахме по Програмата за развитие на селските райони мярка 7, подмярка 7.2., 
където има една точка за училищната инфраструктура. Кандидатствахме по този проект, но 
за училището в село Баниска, защото там положението наистина е критично. Тук ако има 
що-годе хубава дограма, там няма дори и това. През пролетта ще има отваряне на тази мярка 
и тогава ще кандидатстваме и с детската градина в Две могили, затова не сме предвидили 
много средства там. По време на комисиите това го обсъждаме.  

При изготвянето на един бюджет е много важно да се намери начин да се увеличат 
приходите на Общината, а при нас това може да стане само с развитието на туризма в 
пещерата. Поради тази причина решихме, за да има по-добра посещаемост да заложим там 
средства за разширяване на пътя. Проектът е готов и остава само да преминем към неговото 
изпълнение, което ще стане на три етапа. Съгласих се от първоначално заложените 120 000 
лева за ремонт на пътя, част от тях да се отделят и да се пренасочат за ремонт на сградата на 
детската градина. Не е толкова критична ситуацията и ако се прави профилактика редовно на 
улуците на покрива, няма да се стига до течове. Според инж. Маринов, тези средства, които 
са заделени са напълно достатъчни за ремонт на покрива и този проблем ще бъде разрешен. 

По отношение на дълга на Общината, което каза г-н Христов – аз съм си направил 
труда да извадя задълженията на Общината, които ги е имала и прави впечатление, че дълга 
не е нараснал. При мен има справка на просрочените задължения по години от 2011 година 
до сега. Прави впечатление, че дълга, който има Общината за водния цикъл, корекцията е 
още от 2014 година и тогава Общината не се е възползвала от случая в рамките на тези 2 
седмици да обжалва в съда. Този срок е изпуснат, но въпреки всичко ние продължаваме да 
работим и вече на две инстанции са минали делата и правим всичко възможно тази корекция, 
която е в размир на близо 500 000 лева да отпадне. 

Просрочените задължения през 2015 година са били в размер на 306 858 лева, а през 
2015 година ние наследихме просрочени задължения в размер на 402 209 лева плюс лихви от 
ОЛАФ за проекта по възстановките, където след извършената проверка ние трябваше да 
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платим освен нашите разходи и тези от страна на Румъния. С кореспонденция успяхме да 
стигнем до там разходите от страна на Румъния да не ги плащаме поне за сега. Към 
31.12.2015 г. неразплатените разходи на Общината са в размер на 1 093 047 лева, от които 
402 209 лева са неразплатени към фирмите и 690 838 лева са корекциите за водния цикъл и 
проекта по възстановките. Към 31.12.2016 г. неразплатените разходи са в размер на 966 091 
лева, от които 343 847 лева са към фирмите и 622 244 лева са корекциите по двата проекта. 
Просрочените задължения от 2013 г. към 31.12.2015 г. са били в размер на 3 353 лева, а към 
31.12.2016 г. – 2 962 лева; от 2014 г. към 31.12.2015 г. са в размер на 15 525 лева, а към 
31.12.2016 г. са изчистени; от 2015 г. към 31.12.2015 г. са в размер на 383 331 лева, а към 
31.12.2016 г. – 59 839 лева, това са задълженията към „Пътинженеринг”. 

Това означава, че просрочените задължения на Общината не са нараснали, а дори са 
намалели. За 2016 година неразплатените разходи към доставчиците в размер на 281 046 
лева. 

По отношение на сметките за горивата – договорът е сключен през 2015 г. и е 
сключен за срок от 4 години, освен това количеството, което е посочено за използване е 
доста голямо – 400 000 л. Има клаузи в договора, които казват, че ние ако не заявим и не 
изконсумираме тези количества, то Общината веднага започва да плаща лихви. Опитвахме се 
в рамките на една година да развалим договора, но се оказа, че трябва да се минава през 
борси и това може да стане само чрез Арбитражен съд, което ще коства огромни такси и 
никой не дава никаква гаранция, че този договор ще бъде прекратен. 

По отношение на храните наистина имаме големи задължения, които основно са от 
ЦНСТ и ЗЖ, но за тях наистина държавата отпуска средства, които стигат само за заплати, а 
оттам нататък Общината трябва да дофинансира с близо около 100 000 лева.  

По отношение на водопроводите – за да има деца в нашата Община, трябва да има и 
бизнес, а за да има бизнес ние трябва да осигурим на хората благоприятни условия за 
създаване на този бизнес. Това място е обявено за индустриална зона, а няма нито ток, нито 
вода. Не е нормално 7 фирми да ползват един водопровод и да си разделят сметките за 
водата. Сега искаме да извеждаме и животните от жилищните територии, но не сме създали 
условия на животновъдите за това. 

По отношение на свлачището в село Пепелина – миналата година бяхме пуснали 
обява, но никой не подаде оферта. Там наистина е много опасно, тъй като по този път 
преминават всички селскостопански техники и ако този път пропадне, няма да има достъп до 
нивите. 

По отношение на таксата на децата в детската градина – знаете какво стана с купоните 
на учениците. Ако сега вдигнем цените, има много хора, които са в изключително тежко 
положение и ние искаме да вдигаме таксите, а не създаваме условия за откриване на нови 
работни места. 

4. Николай Христов – Общински съветник: 

Вероятно г-н Борисов, отдавам го на това, че разсъждавате като Кмет, а не като 
финансист – просрочени задължения, неразплатени разходи и общински дълг са различни 
неща, а вие тотално ги смесихте. 

Що се отнася за горивата за отопление – договорът е сключен през Софийската 
стокова борса. Всичко е законно и аз няма да коментирам повече. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Възложителят в съответната поръчка определя условията и г-н Христов, пропуснахте 
да кажете, че Вие сте определили условията. 

По отношение на неразплатените задължения – пак казвам, аз съм Кмет и говоря като 
такъв, затова си имам цяла Дирекция с началник на отдел, директор на дирекция, главни 
счетоводители, експерти и т.н. и това са хората, които на момента могат да Ви кажат дали е 
над 1 000 000 лева или под 1 000 000 лева задължението на Общината. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 1 и 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. 
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1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 84, ал. 4, чл. 94, ал. 2 

и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2017 г., ПМС № 374/2016 г. и Наредба 

№ 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка вх. № 10 от 

10.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 444 
  

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2016 г. съгласно 
Приложение 1. 

2. Приема бюджета на Община Две могили за 2017 г., както следва: 
2. По прихода /Приложение 2/ 6 391 642 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 3 518 300 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 3 317 872 
2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  24 142 
2.1.3. Временно съхранявани средства - 21 013 
2.1.4. Преходен остатък от 2016 г. 197 299 
   

2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 873 342 

2.2.1 Данъчни приходи 543 100 
2.2.2 Неданъчни приходи 1 424 946 
2.2.3 Обща изравнителна субсидия 626 800 
2.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 372 900 
2.2.5. Временни безлихвени заеми 8 890 
2.2.6. Временно съхранявани средства - 728 
2.2.7. Погашение по дългосрочни кредити - 26 432 
2.2.8. Друго финансиране - 124 357 
2.2.9. Преходен остатък от 2016 г. 48 223 
   
2.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 

6 391 642 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 3 518 300 
2.3.2 Разходи за местни дейности 2 595 071 
2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от 

държавни дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия 

278 271 

2.3.4. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни 
дейности 

10 000 

   
2.4. Утвърждава бюджетно салдо /по общинския бюджет, изчислено на касова основа 

в размер на /минус/ 72 992 лева дефицит. 
3. Приема инвестиционната програма за 2017 г. в размер на 528126 лв. съгласно 

Приложение 5. 
3.1. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 
 

Функция, дейност 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 
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Делегирани от държавата дейности  
Отбрана и сигурност 55 278 
ЦПЛРИСКИОНИС 19 708 
Др.дейности по образованието 12 635 
Здравеопазване 88 649 
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 210 100 

3.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2017 г. за 
местните дейности, както следва: 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
Общинска администрация 41 445 780 
Местни дейности   
Общинска администрация 25 139 844 
Отбрана 7 40 000 
ЦПЛРИСКИОНИС 5,5 47 568 
Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 7 184 
Чистота 31 159 217 
Обреден дом 2 13 195 
Упр-е, контрол на автотранспорта 2 12 200 
Други дейности по икономиката 2 13 908 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
4.1. Членски внос        5 506 лева. 
4.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2016 г.   7 728 лева. 
4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  7 500 лева. 
4.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 
№  Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 122 000 
2. Финансиране на футболен клуб 10 000 
3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

 Всичко: 136 000 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
5.1. Социално-битови разходи в процент от начислените 

трудови възнаграждения по трудови правоотношения – с 
изключение на общообразователните училища 

1,5 % 

5.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на 
кмета на общината 

4 000 

5.3. Лимит за представителни цели на Председателя на 
Общински съвет 

297 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 
разноски /Приложение 6/. 

7. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 
„Обществено хранене” за 2017 г съгласно Приложение 7. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз  в размер на 375 848 лева съгласно Приложение 8. 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2017-2019 г. съгласно Приложение 9. 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г., както следва: 
Кметство Батишница 
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Кметство Баниска 
Кметство Могилино 
Кметство Помен 
Кметство Бъзовец 
Кметство Чилнов 
Кметство Кацелово 
Кметство Острица 
Кметство Каран Върбовка 
СУ Две могили 
ОУ с. Баниска 
ЦПЛРИСКИОНИС”Д-р Пангелов” 
ДГ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили 
ДГ „Първи юни” с. Баниска 
ЦОП 
ОП”Обществено хранене” 
ЗЖЛУИ Могилино 
ЦНСТВХУИ Две могили 
ПГСС „К. А. Тимирязев” 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г.  
11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 г.  
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2017 г. 
37 444 

11.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. съгласно 
Приложение 10. 

12. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2017 г. по бюджета в размер на 2 734 х. лв. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2017 г. в размер на 3 226 х. лв. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2017 г., съгласно Приложение 11. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2017 г., съгласно Приложение 12. 

16. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
- лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 
- за разходи за възнаграждения; 
- разходи за ел.енергия, вода и телефони, горива; 
- за покриване на просрочени задължения от минали години 
- хранителни продукти; 
17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
17.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

17.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

17.3. Разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни н разходи по т. 2.3.4. от настоящото решение. 

17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 
дарителя, донора. 

18. Възлага на Кмета: 
18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
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18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3. Да организира разпределението и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
18.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

18.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 

18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделни общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и 
на Министерството на финансите. 

18.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до 
неговото преустановяване. 

19. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

20. Упълномощава Кмета: 
20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други програми 
и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/12.01.2017 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С Решение № 416 сме приели График за изготвяне и представяне на програми, 
планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните 
заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 г. Съгласно него за м. януари 2017 г. е 
предвидено представянето на информация за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през периода 
01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. 

През м. ноември заработи нов, лесно достъпен за гражданите и бизнеса „Център за 
услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ). Изключително бързото обслужване и работа в 
центъра още от първия работен ден на гражданите и фирмите е очевидно предимство. 
Канализира се процесът на извършване на административните услуги: гражданите знаят, че 
за да получат нужната информация или административна услуга, трябва да отидат в центъра. 
Това е индикация, че възприетият подход е правилен и в процеса на работа е необходимо 
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непрекъснато да се търсят пътища, начини и средства за усъвършенстване на организацията 
и технологията. 

Една от причините за бързата адаптация на администрация и граждани към ЦУИГ е 
опростената процедура по извършване на услугите по ГРАО, нотариалните заверки и 
плащането на местните данъци и такси. Гражданите депозират своето искане за съответната 
услуга в центъра и в нормативно установения срок идват да получат готови документ, т.е. 
регламентът е изключително точен, ясен и унифициран за всяка една от предлаганите услуги. 
Този подход отделя служителите, работещи в центъра от оперативната работа по същинското 
извършване на услугата, което ускорява процеса на обслужване на гражданите.  

Един от проблемите в работата произтича отчасти от естеството на новата технология, 
при която за абсолютно всички услуги се изисква попълнен формуляр от страна на 
гражданите. За голяма част от тези по гражданско състояние проблемът е преодолим с 
достъпа до НДБ „Население” и възможността да се предлага подходящ екранен формат за 
регистрация на исканията и заявленията на гражданите, при попълване на минимално 
необходимите данни.  

През 2016 г. общият брой на извършените услуги е завишен с 10 % от предходната 
2015 година. Регистрирани са общо 8 074 услуги на физически и юридически лица. 

Събраните административни такси и цени съгласно Наредба № 5 на ОбС за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
ФЛ и ЮЛ за периода 01.01. - 31.12.2016 год. са в размер на 42 277 лв., а стойността на 
административно - технически услуги е 20 867 лв. В сравнение с 2015 год. стойността на 
събраните такси и цени от потребителите на услуги е увеличена със 6 604 лв. Не се 
предвижда увеличаване размера на административните такси и цени на услугите за 
физическите лица и бизнеса. 

През 2016 г. са разгледани 18 преписки, касаещи измерване, кубиране и маркиране на 
дървесина, добита извън горския фонд. Издадени са 14 разрешения за изсичане и 
изкореняване на дървета, 2 броя удостоверения за пчелни семейства и 29 бр. карти за 
паркиране на хора с увреждания. Обработени са 24 броя заявления за изплащане на рентни 
вноски на собственици на земи. Във връзка с издадените през годината разрешителни за 
извършване на амбулантна търговия и за ползване на терен общинска собственост за 
поставяне на маси за сервиране на открито, служителите от общината осъществяваха 
постоянен контрол. Няма констатирани нарушения на изискванията на Наредба за търговска 
дейност на територията на община Две могили. По време на извършените през годината 
проверки за спазване разпоредбите на Наредба № 3 за поддържане и опазване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на общината, с 
АУАН са констатирани 37 нарушения. Съставени са 37 наказателни постановления, като 
през 2016 година са събрани 450 лв. от съставените актове за нарушения. Констатирани 
нарушения по Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението – 2 бр. 
АУАН. Констатирани нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество –  
1 бр. АУАН. През отчетния период за принудително събиране от частен съдебен изпълнител 
/ЧСИ/ са изпратени 159 преписки на обща стойност 51 515 лв., а са събрани 21 500 лв. за 
стари задължения. Увеличен е броят на услугите, свързани с допускането, обявяването и 
одобряването на подробни устройствени планове с повече от 15%, в сравнение с предходната 
2015 г. Наблюдава се ръст и в броя на преписките по издаване на различни по вид 
удостоверения, свързани с устройство на територията с около 6 %. През тази година са 
завишени извършените проверки по незаконно строителство. Съставен е само 1 бр. АУАН. 
Броят на услугите, свързани с разрешителния режим за строителство – одобрени проекти и 
разрешения за строеж е в по-малък обем, в сравнение с предходната година.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета в този вид. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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По отношение на препоръките, които са дадени, не съм сигурна дали точно тук е 
мястото да направя едно предложение – ако е възможно да се намери начин за разработване 
на система за подаване на патентните декларации по елекронен път. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

На стр. 1 от информацията, в т. 4 е записано „В ЦУИГ да бъдат поставени 
интерактивни информационни устройства за различните видове услуги извършвани по 
служебен път с посочване на правното основание за издаване на документа, комплектовъчни 
документи, срок за изпълнение и срок за валидност, такса, място за подаване и получаване на 
документа, място на издаване и отговорно за изпълнението на услугата длъжностно лице.” В 
края на моя мандат Общината спечели по проект оборудване, което беше за улеснение на 
гражданите информационно табло и т.нар. машинка, които стоят долу в информационния 
център и не се използват в продължение вече на две години. Въпросът ми е – някой направил 
ли си е труда да пусне тази машина да види дали поне работи? 

3. Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили: 

По отношение на електронното подаване на патентните деклараци, предложението, 
което направи г-жа Ефтимова – ще напарвим справка със системата МАТЕОС и ако има 
такава възможност на практика, ще го направим. 

В действителност от м. ноември работи центърът, имаме доста работа по него, 
предстои да се сложат информационните табла, указателни табели, което предстои да се 
случи до края на този месец. Тази машина, която бе поставена в информационния център е 
свързана към интернет и към сайта на Общината, откъдето могат да се правят справки за 
услугите, които се предоставят, включена е, но просто не е позиционирана в момента в 
новото помещение. Търсим място, където да бъде поставена, за да може по-лесно и достъпно 
гражданите на Общината да работят с нея. 

Ще продължим да работим по усъвършенстването на информационния център за 
разкриване на ново гише за деловодството на Общината, за да може всички жалби, молби, 
заявления и т.н. от гражданите да постъпват там и всички услуги да стават на едно гише, а не 
както до сега. 

След приключване на разискванията 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. № 11 от 

12.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 445 
  

1. Приема предоставената Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 
през 2016 г., като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физически и юридически лица за 2016 г. 

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

 

 Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/16.01.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Представена ни е докладна записка, с която трябва да вземем решение за одобряване 
на разходите за командировки на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет 
Две могили за периода 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. За този период Кметът на Общината има 
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направени разходи за командировки в размер на 40 лева, а Председателят на Общинския 
съвет няма направени такива. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС 

№72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение в бр. 2 от 

07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 12 от 16.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 446 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.10.2016 г. до 
31.12.2016 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 40.00 
/четиридесет/ лева, както следва: 

- РКО № 985/18.11.2016 г.       40.00 лева. 
2. Председателят на Общински съвет няма направени командировъчни разходи за 

периода. 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/16.01.2017 г., относно: Вземане 
на решение за прекратяване на търговско дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” 
ЕООД и откриване на процедура по ликвидация на търговско дружество с общинско участие 
„Черни Лом 2008” ЕООД. 

По нея докладва:  

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

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

дейности”: 

Общинска фирма „Черни Лом 2008” ЕООД е учредена на основание решение на 
Общински съвет Две могили № 124/23.05.2008 г. с предмет на дейност – сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване; туристическа и рекламна дейност; хотелиерство, ресторантьорство с 
разкриване на мотели, къмпинги, барчета, павилиони; снегопочистване, строително-
монтажна, ремонтно-строителна дейност. Фирмата е със 100 % общинско участие и работи с 
имущество, собственост на общината, предоставено й за стопанисване.  

Основна част от приходите на дружеството се формира от възлагани от Общината 
услуги. Фирмата не е конкурентноспособна и не може да генерира стабилни приходи на 
пазара. За 2008 г. текущата загуба е 58 х.лв.; за 2009 г. текуща загуба – 74 х.лв.; за 2010 г. 
текуща печалба – 30 х.лв.; за 2011 г. текуща печалба –  4 х.лв.; за 2012 г. текуща печалба –  4 
х.лв.; за 2013 г. текуща печалба –  8 х.лв.; за 2014 г. текуща печалба –  6 х.лв.; за 2015 г. 
текуща загуба – 48 х.лв. 

С Решение № 203/13.08.2008 г. изменено и допълнено с Решения № 264/21.11.2008 г. 
и № 558/20.11.2009 г. Общински съвет Две могили е дал съгласие за предоставяна на 
безлихвен заем в размер на 221 728 лева на „Черни Лом 2008” ЕООД за закупуване на 
контейнери и машини и съоръжения. Към момента все още не са възстановени 58 050 лева от 
този заем. През 2015 г. поради неизплащане навреме на задълженията си към доставчици 
имоти, предоставени й за стопанисване бяха обявени на публична продан от частен съдебен 
изпълнител. Към настоящия момент нямаме яснота какви суми и към кои контрагенти дължи 
дружеството. Към общината освен безлихвения заем фирмата дължи 50 % от наем на 
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имущество за 2014 и 2015 г. за две години – 5 472 лв. и разходи за ел.енергия и вода на 
пещерата и на складовата база – 4 769 лв.  

Кметът на Общината ни предлага да вземем решение за прекратяване дейността на 
фирмата и откриване на процедура по ликвидиране на общинска фирма „Черни Лом 2008” 
ЕООД поради следните причини: 

1. Фирмата не може да генерира стабилни приходи и е неконкурентноспособна. Не 
реинвестира средства за обновяване на технологичните си мощности. Нямаме яснота за 
задълженията й. Не разполага с кадри за осъществяване на строително-монтажни дейности. 

2. Основните дейности, изпълнявани от общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД са 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, възложени й от общината. За да 
продължи успешно да изпълнява своите функции община Две могили предприеме мерки за 
оптимизиране на разходите си и  осигуряване на  нормална жизнена среда за населението. От 
01.02.2017 година основните дейности изпълнявани от „Черни лом 2008” ЕООД ще бъдат 
изпълнявани от Общината.  

Предложеният проект на решение беше разгледан на заседание на шеста комисия, но 
не можахме да излезем с единодушно решение, поради което предлагам тук да разискваме 
проблема и всеки да гласува. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз казах какви са моите опасения още в началото на заседанието при гласуването на 
дневния ред, ще кажа и сега – нека не действаме прибързано. Нямаме нищо против лицето, 
което е предложено за ликвидатор, но нека се обмислят нещата. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Ликвидирането на това дружество не е самоцел. През 2010 година са реализирали 
печалба, но нямате представа какви задължения има дружеството. В това дружество през 
годините са се случвали доста интересни неща и всичко ще излезе наяве и ще може да се 
търси отговорност от човека, който е довел дружеството до това състояние тогава, когато се 
премине към ликвидация. Вижда се че в дружеството има проблеми, но през годините 
никакви мерки не са предприети. Сумите, които се дължат на Общината – 58 000 лева още 
през 2012 година е трябвало да бъдат платени, сега сме 2017 година и нищо не е направено и 
отново никой, никакви мерки не е предприел. Това е безстопанственост. 

Що се отнася до камиона, с който работят – номерата на двигателя, на рамата изобщо 
не си отговарят, тракторите са се движили без номера, без граждански без нищо. 
Нарушенията, които са направени са огромни и няма какво да го отлагаме. Тази ликвидация 
на дружеството трябва да се случи възможно най-скоро. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Решението трябва да се вземе от Общинския съвет, нямам нищо против лицето, което 
е посочено за ликвидатор, но времето е много голямо, няма нужда от толкова време.  
 След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал.1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

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

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

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 147, ал. 2 и чл. 154, ал. 1, т. 2, 

чл. 156, Глава XII от Търговкия закон, чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 16 за условията и 

реда за управняване на правата на собственик от Община Две могили върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област 

Русе, чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 21 от Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД 

град Две могили и Докладна записка с вх. № 15 от 16.01.2017 г. с 11 (единадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) глас „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 447 
 

 1. Открива произовдство по ликвидация на „Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили.  
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2. Назначава за ликвидатор на „Черни Лом 2008” ЕООД Валенти Стефанов Георгиев – 
управител на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили.  

3. Определя срок за приключване на ликвидацията 12 месеца, считано от влизане в 
сила на настоящото решение. 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на  
5. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи с избрания ликвидатор Договор 

за възлагане ликвидацията на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация, съгласно настоящото 
решение. В договора с ликвидатора да се включи клауза , съгласно която ликвидаторът може 
да извършва продажба на дълготрайни материални активи само по решение на Общинския 
съвет, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и 
по реда на Наредба № 7 за реда за придобиване, управлние и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост и община Две могили, област Русе. 

6. Задължава ликвидатора в срок от седем дни от влизане в сила на настоящото 
решение да впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията обстоятелствата, 
подлежащи на вписване. 

7. Задълженията на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация да се погасят от 
собственика на капитала на дружеството – Община Две могили или „Черни Лом 2008” 
ЕООД. 

8. Задължава ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД  в ликвидация, да представи 
пред Община Две могили  и Общински съвет – Две могили съответните удостоверения от 
НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО и от НАП по чл. 77, ал. 2 от ДОПК, удостоверяващи липсата или 
наличието на задължения за осигуровки или публични вземания. 

9. След вписване на новите обстоятелства, свързани с ликвидация на дружеството, 
ликвидаторът да отправи покана на кредиторите на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

10. Задължава ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация към момента на 
приключване на ликвидацията на дружеството, да състави: Заключителен баланс и Доклад за 
дейността на дружеството в ликвидация и да ги представи пред Общински съвет – Две 
могили преди изтичане на срока по т. 1 от настоящото решение. 

11. След приемане на заключителния баланс и доклада, поясняващ баланса, 
ликвидаторът да внесе заявление в Търговския регистър за заличаване на „Черни Лом 2008” 
ЕООД. 

12. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите да се прехвърли в 
полза на едноличния собственик на капитала - Община Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/17.01.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 2880/15.06.2010 г., а именно: имот № 000249, находящ се в землището на село 
Каран Върбовка. Имотът е с площ от 8.386 дка с начин на трайно ползване “Рибарник”. В 
деловодството на Общината е постъпило заявление от Сибел Фикретова Юсеинова, с което 
изявява желание за наемане на гореописания имот. Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
сатновище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1, чл. 49, 

чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
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и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 5 от Приложение 

№ 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 

наредба и Докладна записка с вх. № 16 от 17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 448 
  

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

 2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 50.00 
(петдесет) лева на декар, съгласно т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и 
общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

Каран Върбовка, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

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

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Докладната записка е идентична с предходната. Тук имотът е по Акт за публична 
общинска собственост № 2878/15.06.2010 г., № 000246, находящ се в землището на село 
Каран Върбовка, с площ от 5.398 дка с начин на трайно ползване “Рибарник”. Постъпило е 
заявление отново от Сибел Фикретова Юсеинова, с което изявява желание за наемане на 
гореописания имот. Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое 
заседание докладната записка и излезе със сатновище предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

1, т. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1, чл. 49, 

чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 5 от Приложение 

№ 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 

наредба и Докладна записка с вх. № 17 от 17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 449 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явнно 
наддаване имот № 000246, находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община Две 
могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с площ от 5,398 дка с начин на трайно ползване 
“Рибарник” при граници и съседи: север - имот № 000245- пасище, мера на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, изток – имот № 000243-дере на общината, юг – имот № 000247- пасище, мера на 
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от 10 (десет) години. 

 2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 50.00 
(петдесет) лева на декар, съгласно т. 5 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и 
общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

Каран Върбовка, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

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

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2017 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и актуализация на Индикативен 
годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка, относно промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. и 
актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския 
съюз за 2016 г. Тези промени се налагат, тъй като в края на годината са постъпили докладни 
записки от всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които предлагат 
промени по бюджетите си за 2016 година. Направен е и анализ на приходната и разходната 
част на бюджета на общината към 31.12.2016 г.  Общият размер на приходите не се променя, 
като направените корекции са в увеличение или намаление на данъчни и неданъчни приходи. 
Разходната част се променя с прехвърляне на разходи от дейност в дейност или в рамките на 
дейността, но от параграф в параграф. От бюджета на Две могили се прехвърлят средства в 
ОП „Обществено хранене” в размер на 8 608 лева, в ЦНСТ се дофинансират разходи за 178 
лева, а в Защитено жилище – 929 лева. През 2016 г. се сключи договор за предоставяне на 
услугата „Топъл обяд”, също така се получиха трансфери за финансиране на Проект  
„Обучение и заетост на младите хора”. В края на 2016 г. се получиха средства по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Твоят час” на МОН в трите 
училища на територията на общината. Промените са отразени в Актуализирания 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г. 
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба 

№ 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
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Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 18 от 17.01.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 450 
  

1. Променя бюджета на Община Две могили към 31.12.2016 г. в приходната и 
разходната част по дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализиран Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз за 2016 г, сътласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране на Индикативен годишен разчет за сметките за 
средствата от Европейския съюз за 2016 г. и промени по бюджета в приходната и разходната 
част по мероприятия и параграфи към 31.12.2016 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/17.01.2017 г., относно: Отчет за 
изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинска администрация за 
периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт с териториална компетентност. 
В своята дейност, той се ръководи от закона, от актовете на общинския съвет и от решенията 
на населението. В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация кметът на общината организира изпълнението на актовете на 
общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Предвид това ни е 
представен отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за периода от 01.07.2016 г. 
до 31.12.2016 г. През отчетния период Общински съвет Две могили е провел 7 заседания и е 
приел 164 решения. От тях 69 са изпълнени, 13 са в процес на изпълнение, а 6 не са 
изпълнени по обективни причини – 4 се отнасят до изплащане на еднократна финансова 
помощ и лицата не са се явили, а две касаят кандидатстване с проекти и се очаква обявяване 
на прием. Останалата част от решенията не подлежат на изпълнение. В отчета са включени и 
44 решения от предходния отчетен период, взети на заседания през първото полугодие на 
2016 г. или чието изпълнение продължава и в момента. В съответствие с правомощията на 
Общински съвет, уредени в чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, взетите решения се групират, както следва: приемане и изменение на 
годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за 
изпълнението му – 4 решения; определяне размера на местните такси – 1 решение (относно 
изменение и допълнение на Наредба № 5); приемане на решения за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и определяне на конкретните правомощия на кмета 
на общината и кметовете на кметства – 23 решения; приети стратегии, прогнози, програми и 
планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на 
местните общности – 1 решение; приети решения за участие на общината в сдружения на 
местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и 
определяне представителите на общината в тях – 1 решение; решаване и други въпроси от 
местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи – 134 
решения, от които 22 по Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, 
включително техни изменения и допълнения; 83 за приемане на отчети, информации, 
доклади и др. и 29 за отпускане или отказ от еднократна финансова помощ; упражняване 
текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове – 1 решение; 
приемане на правилници и наредби, включително за изменение и допълнение – 4 решения. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде 
приет. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. и 

Докладна записка с вх. № 19 от 17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 451 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 
второто шестмесечие на 2016 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2016 година. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 22/17.01.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на поземлен имот с площ от 87 983 кв. м., заедно с 
построените в него сгради по Акт за публична общинска собственост № 3782/22.12.2016 г. на 
Кмета на Община Две могили. В деловодството на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили 
е постъпило заявление от Кадрие Арифова Мехмедова, с което изявява желание за наемане 
на част от описания по горе имот или 60 кв. м. от Селскостопанска сграда с обща площ 264 
кв. м. Вземането на това решение би било в интерес на професионалната гимназия, тъй като 
ще постъпват средства от наем. Предложението е имотът да бъде отдаден под наем за срок от 
10 години при начална наемна цена в размер на 240 лева. Шеста комисия разгледа на свое 
заседание предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 18 и 

чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе и т. 11 от 

Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен 

метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и 

Докладна записка с вх. № 22 от 17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 452 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години част от имот – 
публична общинска собственост, представляваща 60 кв. м. от Селскостопанска сграда с обща 
площ 264 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.2.3 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. 
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2. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичния търг с явно 
наддаване да бъде 240.00 /двеста и четиридесет/ лева, съгласно т. 11 от Приложение № 1 
„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем 
на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

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

4. Възлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, област Русе да 
проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно 
Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

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

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/17.01.2017 г., относно: 

Дейността на Домашен социален патронаж за 2016 г. 
По нея докладва:  

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

дейности”: 

С докладна записка № 23/17.01.2017 г. ни е предоставена информация за дейността на 
ОП „Обществено хранене” за 2016 г. Там е посочено, какви социални услуги предлага то, 
както и кои лица могат да ги ползват. Капацитетът на  Домашният социален патронаж е 150 
броя потребители. Към 01.12.2016 г. потребителите са 165, разпределени както следва: Две 
могили - 83 бр.; Батишница - 11 бр.; Бъзовец - 15 бр.; Баниска - 12 бр.; Могилино - 1 бр.; 
Помен - 4 бр.; Кацелово - 19 бр.; Каран Върбовка - 6 бр.; Острица - 10 бр.; Чилнов - 2 бр.; 
Широково - 2 бр. Очакват през месец март и април броят на потребителите да се увеличи с 
още 24 броя. Посочено е как се транспортира храната по населените места. Няма постъпили 
жалби от възратните хора относно качеството, транспотирането и цената на храната. 
Плащането на  таксите се извършва по домовете на потребителите. Голяма част от тях 
плащат в срок, но имат и случаи, в които поради финансови затруднения, заболяване, 
пътуване или други потребителите си плащат дължимата такса със закъснение. През 
отчетния период няма образувани дела за принудително събиране на дължимите такси. В 
информацията е посочене и какво е необходимо да се направи занапред, а именно: 
закупуване на два броя специализирани автомобили; увеличаване капацитета на дейноста от 
150 на 180 броя потребителя. Считам, че информацията е изчерпателна. Информацията е 
разгледана от четвърта комисия и становището ни е тя да бъде приета. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Обществено хранене”, и Докладна записка с вх. № 23 от 

17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 453 
  

1. Приема предоставената Информация относно дейността на Домашен социален 
патронаж за 2016 г. 
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Приложение: Информация относно дейността на Домашен социален патронаж за 
2016 г. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 20/17.01.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Димитрова Станчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Никол Цветелинова Недева. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с 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. № 20 от 17.01.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 454 
  

1. Отпуска на Моника Димитрова Станчева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на булевард „България” № 93 еднократна финансова помощ в размер на 
200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Никол Цветелинова Недева, родена на 
07.12.2016 г. 

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

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 21/17.01.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петьо Пейчев Трифонов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Стара Планина” № 10. 

По нея докладва:  

1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Петьо Пейчев Трифонов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Стара Планина” № 10, в която той твърди, че на 02.01.2017 г. се запалва 
комина на къщата му, в следствие на което покривът на къщата е изгорял. Моли ни за 
помощ, за да може да си закупи дървен материал и цигли за направата на нов покрив. 
Молбата отговаря на изискванията на нашата Наредба № 10, поради което становището на 
четвърта комисия е тя да бъде уважена. 

2. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Трифонов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 3 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. № 21 

от 17.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 455 
  

1. Отпуска на Петьо Пейчев Трифонов, живеещ в село Баниска, на улица „Стара 
Планина” № 10 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 31/26.01.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Величкова Иванова, живееща в град 
Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молбата на Дочка Величкова Иванова, живееща в 
град Две могили, на улица „Цар Освободител” № 18 за отпусане на еснократна помощ. В нея 
тя твърди, че от дълги години е безработна. Иска да работи, но не може да си намери работа. 
Майка е на дете на 7 години – Валя Дочкова Иванова, която е записана в 1 клас и редовно 
посещава учебните занятия. Живее в къщата на свекърва си в град Две могили заедно със 
съпруга си и дъщеря си. Свекърва и също е безработна, болна е и не може да работи. В 
последно време мъжът и ги изоставил и не полагал никакви грижи за тях. Нямат никакви 
доходи от никъде и няма възможност да покрива ежедневните нужди на дъщеря си. Дървата 
им са свършили, стоят на студено. В момента детето е с бронхит, поради което за лечението 
и е задлъжняла със 130 лева на аптеката за лекарства. Положението и е критично. Моли ни за 
помощ. Четвърта комисия разгледа молбата на г-жа Иванова и излезе със становище тя за 
бъде удовлетворена.  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 
Иванова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 
на 200 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
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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. № 31 

от 26.01.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 456 
  

1. Отпуска на Дочка Величкова Иванова, живееща в град Две могили, на улица „Цар 
Освободител” № 18 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които да 
е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, следва 
да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/26.01.2017 г., относно: 
Предоставяне на безлихвен заем на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

По нея докладва:  

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

С настоящата докладна записка Кметът на Общината предлага предоставяне на 
безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две 
могили и Иваново”. Община Две могили е сред учредителите на местната инициативна група 
и е сред членовете на Контролния съвет. Сдружението кандидатства за подпомагане на 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
година. Едни от предвидените дейности са извършване на проучвания и анализи на пазара, 
средата, настоенията и участниците, както и разработване на Стратегия на сдружението. 
Съгласно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен 
фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните е 
одобрена сумата от 46 805.75 лева. Държавен фонд  „Земеделие” – Разплащателна агенция 
ще заплати на МИГ само действително извършените и надлежно отчетени допустими 
разходи до този размер, при спазване изискванията на Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. Това създава значителни трудности при функционирането на сдружението и 
финансовото обезпечаване на дейностите. За да бъдат изпълнени дейностите по проекта през 
2016 година  и  2017 година е необходимо МИГ да разполага с финансов ресурс до 
получаване на плащанията от Държавен фонд  „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
Законът за публичните финанси дава право след взето решение на Общински съвет, 
Общините да отпускат временен безлихвен заем, да финансират авансово плащания по 
проекти, финасирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми 
и договори.  Временният безлихвен заем, отпуснат от Обшина Две могили ще бъде погасен с 
постъпване на плащания по горецитирания договор. С предоставянето на безлихвения заем 
ще се обезпечи дейността на сдружението  и изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
Дейностите на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две 
могили и Иваново” ще способстват за развитието на двете общини, с оглед на което е 
целесъобразно да бъде отпуснат безлихвен заем. Становището на Комисията по „Бюджет и 
финанси” е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 
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Вчера тази докладна записка я нямаше сред материалите за настоящото заседание. 
Вероятно е много спешна, но тя има много противоречия. Аз предлагам всеки един от 
членовете на управителния съвет да участва със собствени средства. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това предложение не е целесъобразно, няма как всеки да участва със собствени 
средства, тъй като има членски внос, който се плаща от членовете и Община Иваново 
участват със същата сума и считам, че всичко трябва да е равнопоставено. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5 от 

Закона за публчините финанси и чл. 3, ал. 2, т. 4  във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 3 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 30 от 

26.01.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 457 
  

1. Да бъде предоставен безлихвен заем с източник на финансиране собствени приходи 
от бюджета на Община Две могили на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) 
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” в размер на 20000.00 лева (двадесет хиляди 
лева), платим на два транша, както следва: 10 000.00 лева (десет хиляди лева) до 28.02.2017 
година и 10 000.00 лева (десет хиляди лева) до 30.04.2017 година за изпълнение на дейности 
по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. 

2. Определя срок за връщане на заема в срок до 1 (един) месец след заплащане от 
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция на отчетените допустими разходи по 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РО50-85/17.08.2016г.  по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г., но не по – късно то 31.12.2017 г.  

3. В случай, че в срока по т. 2 не е постъпило плащане от Държавен фонд  
„Земеделие” – Разплащателна агенция към Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) 
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”, срокът за връщане на безлихвения заем може 
да бъде удължен с решение на Общиснки съвет – Две могили.  

4. В случай, че не постъпи плащане от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 
агенция към Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две 
могили и Иваново” по сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № РО50-85/17.08.2016г., Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна 
група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” се задължава на възстанови 
получения временен безлихвен заем. 

5. Да бъде подписана Запис на заповед от Предеседателя на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” 
за предоставената сума като безлихвен заем от Община Две могили.  
 6. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Предложението ми е към Председателя на Общинския съвет – нека сроковете 
съгласно нашия правилник, относно внасянето на докладните записки се спазват. Трябва да 
има някакъв ред. 
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2. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Г-н Христов, в нашия правилник са записани неотложните въпроси, които могат да се 
включват в дневния ред и в какъв срок. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 01.02.2017 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


