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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 26 
 

Днес, 26 май 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и шестото 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 16 (шестнадесет). 
Отсъства Стефан Димитров Стефанов, който е в болница. 

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

В работата му ще вземат участие: Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две 
могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, Представител на Областна 
администрация град Русе, служители от Общинска администрация, кметове на кметства. 

 

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 на съвета, Кметът на общината ме уведоми, че оттегля своя 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/26.04.2017 г., относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе. Тя е записана в дневния ни ред под 
номер 2. При това положение, докладните записки които са с номера от 3 до 17, минават с 
един номер напред. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисовс вх. № 221/25.04.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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2. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 232/15.05.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.03.2016 г. до 30.04.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 233/15.05.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр.  Две могили за 
периода м. септември 2016 г. до м. май 2017 г.  

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 234/15.05.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 235/15.05.2017 г., относно: 

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

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/16.05.2017 г., относно: 

Допълнение на Приложение 6 по т. 7 от Решение № 444 прието с Протокол № 
22/27.01.2017 г. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 237/16.05.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост с. Пепелина. 

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

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

други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/16.05.2017 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен търг за отдаване под аренда на земеделска земя, 
придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Пепелина, Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

 9. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 242/16.05.2017 г., относно: 
Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център 
за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2016г.  
 Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                   Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 243/16.05.2017 г., относно: 
Определяне на годишна вноска за фонд «Общинска солидарност» към НСОРБ. 

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

11. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 244/16.05.2017 г., относно: 
Продажба на движими вещи – общинска собственост, самоходно шаси с рег. № Р 2148 ЕХ.  

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 
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12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 222/26.04.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ 
в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

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

дейности”. 

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 239/16.05.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юркюш Селиманова Мустафова, 
живееща в село Помен за раждане на второ дете – Селман Мустафов Мехмедов. 

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

социални дейности”. 

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

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 240/16.05.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в 
град Две могили. 

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

социални дейности”. 

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

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 241/16.05.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кение Ахмедова Мехмедова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 20. 

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

социални дейности”. 

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

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преди да започнем същинската част на днешното заседание, както всички 
знаете на 21.05.2017 г. почина Кметът на Кметство село Каран Върбовка – Михаил 
Николов Трифонов. Предлагам Ви със ставане на крака и едноминутно мълчание да 
почетем паметта му. 
 Благодаря ви. Моля седнете.  

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Искам да Ви уведомя, че в залата присъстват ученици от ПГСС, които са 
постигнали отличен резултат в националното състезание в техния профил, така че давам 
думата на г-жа Красимира Русинова – зам.-кмет на Общината, която да им връчи 
поздравителни адреси. 

Красимира Русинова – зам.-кмет на Общината: 

Особено ми е приятно, че за пореден път наши ученици представят Общината 
достойно на национално състезание. За мен е чест и удоволствие да поздравя и да наградя 
учениците от ПГСС, които са постигнали този успех в националното състезание „Млад 
фармер”. 

 

Г-жа Красимира Русинова връчва поздравителните адреси на учениците. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисовс вх. № 221/25.04.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка, касаеща изменение и 
допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
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вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. В нея е предвидено да 
се направят две изменения и допълнения на наредбата, а именно: 

Първо – тъй като в наредбата не е уредено по какъв ред кмеът на общината може да 
бракува движими вещи – общинска собственост този факт налага нейното изменение и 
допълнение. 

Второ – в приложение № 2 към наредбата е определена такса за предоставяне на 
мери и пасища на земеделски стопани- животновъди за общо ползване, която е в размер 
на 2.00 лева на дка. Така определената такса на практика е неприложима, тъй като при 
площите предоставени за общо ползване не се извършва индивидуално разпределение 
между животновъдите, притежаващи пасищни животни, съответно извеждащи на паша 
животни. Това води до невъзможността общинска администрация да определи каква такса 
се дължи от отделния животновъд. В проекта за изменение на Наредба № 7 е предложен 
вариант, при който таксата за общо ползване на мери и пасища на отделния животновъд се 
определя от броя и вида на регистрираните в Интегрираната информационна система на 
БАБХ пасищни животни. 

Тези изменения и допълнения са отразени в три параграфа, както следва: 
§ 1. В чл. 36, ал. 1 се създава нова точка: „4. Бракуване”. 
§ 2. В чл. 36 се създава нова алинея (4): „Бракуването /ликвидирането/ на движими 

вещи дълготрайни активи или материални запаси се извършва от кмета на общината въз 
основа на протокол, изготвен от комисия, назначена за целта с негова заповед. Протоколът 
задължително съдържа пълно описание на веща и състоянието й, информация за вида и 
балансовата стойност на бракуваното имущество и предложение за начина на 
ликвидирането й. Бракуването се извършва със заповед на кмета, а за моторни превозни 
средства, след решение на Общински съвет. Негодните и ненужни вещи се предават за 
скрап по реда на Закона за управление на отпадъците . 

§ 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – “Такса за предоставяне на мери и пасища на земеделски 
стопани – животновъди за общо ползване” се изменя по следния начин: 

1. За предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди за 
общо ползване се събира годишна такса в размер, съобразно броя и вида на 
притежаваните пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на Българската агенция по безопасност на храните, както следва: 

- за говеда на възраст над една година: 7 лева – за 1 брой животно;  
- за дребни преживни животни: 2 лева – за 1 брой животно; 
- за еднокопитни животни: 10 лева – за 1 брой животно. 
Към докладната записка е предоставена и финансова обосновка, от която е видно, 

че от тези суми ще бъдат събрани около 10 хил. лева, които ще бъдат използвани за 
почистване на пасищата. 

Комисията излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет, като се запише, че тя е съобразена с Европейското законодателство и в т. 1 да се 
коригира, че наредбата влиза в сила от 01.06.2017 г. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

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

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

се”, предложението се приема. 
 

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

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

се”, предложението се приема. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във 

връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при 

спазване на изискванията на чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, 

чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и Докладна записка с вх. № 221 от 25.04.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 532 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.06.2017 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Малев с вх. № 232/15.05.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.03.2016 г. до 30.04.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Георги Малев е кмет 4 мендат в село Бъзовец. От информацията, която ни е 
предоставена е видно, че в селото към момента са регистрирани 894 души. Представена е 
и справка за събираемостта на местните данъци и такси, от която се вижда, че 
събираемостта в селото е доста добра. Посочено е и административното обслужване на 
населението за дадения период и това, че няма подадени жалби за него. Посочена е и 
търговската дейност, която се осъществява на територията на селото, магазините и 
питейните заведения. На територията на селото няма извършени престъпления, има 
съставени 4 акта за нарушения от служителите на КООРС. Посочен е броя на 
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потребителите, които ползват услугата „Обществена трапезария”. Посочени са и нещата, 
които кметът си е поставил за цел да свърши до края на мандата.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа представената ни информация и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Често ми се налага да пътувам в населените места от нашата Община и искам да 
кажа и да благодаря на Кмета на село Бъзовец, че това е едно от най-чистите и подредени 
села, което е най-добре поддържано. Не знам как успява, но това е факт. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 232 от 15.05.2017 г. 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 533 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец за периода 01.03.2016 г. до 30.04.2017 г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за периода 01.03.2016 г. до 30.04.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 233/15.05.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за 
периода м. септември 2016 г. до м. май 2017 г.  

По нея докладва:  

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

дейности”: 

На вниманието на Общинския съвет е предоставена Информация за резултатите от 
дейността в Детска ясла „Радост“ град Две могили за периода м. септември 2016 г. до м. 
май 2017 г. 
 В нея се посочва, че  тя е единственото детско заведение за отглеждане на деца от 1 
година до 3 годишна възраст. Сградата, в която се помещава Детската ясла е масивна 
двуетажна, като яслената група се помещава на първият етаж. В Детска ясла „Радост” 
работи висококвалифициран персонал от медицински сестри, детегледачки и помощен 
персонал. 

В Детската ясла „Радост“ са разработени правила, регламентиращи подаването на 
необходимите документи, приема на децата, като се отчита и необходимия период на 
адаптация. Важен елемент в работата с децата в яслена възраст е тяхното правилно и 
навременно хранене. Посочва се, че храната се приготвя в собствена кухня, която отговаря 
на всички нормативни изисквания. Менюто се подготвя за всяка седмица и е съобразено, 
както с нуждите на децата, така и със сезоните. 

В яслата е внедрена системата НАССР, която представлява система за 
самоконтрол, включваща набор от научно-подредени и прилагани принципи и правила 
под формата на планове. Те се прилагат в процеса на приготвянето на храната и водят до 
повишаване и гарантиране на нейната безопасност за децата, които се хранят всеки ден. 

През месец септември 2016 г., броят на децата в яслената група е бил 15. От месец 
октомври броят на децата постепенно започна да се увеличава. Към момента, децата 
записани да посещават детското заведение е 21. Услугата за момента е търсена и има 
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желаещи родители подали заявления децата им да посещават Детска ясла до навършване 
на 3 годишна възраст.  

Средната посещаемост в Детската ясла за месеци септември – февруари е 55 %, а за 
март – май е 73 - 85% 

Посочени са основните дейности в Детска ясла „Радост”. 
Обръщат внимание, че Детската ясла е първото място, където попада детето извън 

семейството.  
Персоналът в яслената група системно работи за разкриване и стимулиране на 

интересите, възможностите и способностите на всяко дете. Възпитателните въздействия 
са съобразени с възрастта и потенциала на децата за развиване на индивидуалните им 
способности. Закупени са учебни помагала за част от децата съобразени с тяхната възраст.  
Комплекта материали е част от програмната образователно-възпитателна система 
„Приятели“ и е предназначен за най-малките 2–3-годишните деца. Образователното 
съдържание в тях активира сензитивния потенциал на детето да оперира с перцептивни 
(сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи) образи и 
нагледни представи. Стимулирането на детското любопитство към образи, форми, цветове 
се реализира чрез забавни игрови дейности и илюстрации, които подпомагат 
емоционалните възприятия и желанието за общуване у децата. Целта е децата да растат 
физически и психически здрави, щастливи, да се научат да живеят заедно, да открият един 
нов свят, който ще поискат да опознаят.  

Становището на четвърта комисия е тази информация да бъде приета.  
Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Докладна записка с вх. № 233 от 15.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 534 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността в Детска ясла 
„Радост” гр. Две могили за периода месец септември 2016 г. до месец май 2017 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. 
Две могили за периода месец септември 2016 г. до месец май 2017 г.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 234/15.05.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В село Чилнов, към настоящия момент живеят около 380 души. Делегираният 
бюджет на кметството е в размер на 58 230 лева, като изпълнението му е в размер на 56 
041 лева. През 2016 г. са събрани 10 861.98 лева за данък сгради, такса битови отпадъци и 
данък превозно средство. Приходите от общински такси са в размер на 963 лева. Посочени 
са извършените административни услуги на жителите на селото. 

На територията на селото работят два хранителни магазина и един брой кафе – 
аперитив. В село Чилнов има отдаден под наем един имот – помещение от фурната за 
офис на фирма „Агроактив” ЕООД гр. Русе. 

В селото има постоянно полицейско присъствие и обществения ред не се нарушава. 
Наложените санкции от Служба „КООРС” са шест. 
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В с. Чилнов има изградена само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, 
която се стопанисва от ВиК - Русе. Главния водопровод е подменен. В следствие на 
аварии част от улиците са разкопани и дупките още стоят незапълнени от доста време. 
 Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. 
Бъзовец е в добро състояние.  
 Общият брой на съдовете за отпадъци е 63 броя, от които се събират 61 броя 
контейнери. От тях 4 до 6 броя периодично се нуждаят от ремонт и не се ползват. 
Повредите са следствие на неправилното манипулиране на гражданите и действието на 
работниците при товаро-разтоварните дейности. 
 Обслужването на съдовете става два пъти месечно. Графиците се спазват с 
изключение за месеците, когато климатичните условия не позволяват това. Някои от 
съдовете не се изпразват два пъти месечно. 
 Отпадъците от растителен и животински произход се изхвърлят на торището, което  
се поддържа в добро състояние. Но има и недобросъвестни граждани, които изхвърлят и 
други отпадъци. Един път в годината се извършва почистване с машина. 

Гробищните паркове в селото са два – християнски и мюсюлмански. И двата парка 
са оградени с мрежа и бодлива тел и са водоснабдени. Периодично тревата се коси от 
работниците по дейност чистота в Кметството и от работниците по чл.9. 
 Самотно живеещите хора са около 45, а социално слабите са повече, но 3 – ма от 
тях ползват услугите на обществената трапезария. Назначени са четирима лични 
асистенти. 

Основният проблем, който стои пред Кметство с. Чилнов, а и пред всички други е 
липсата на финансови средства. По тази причина не могат да се предприемат никакви 
действия по благострояване на селото. 

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

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на 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 № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и 

Докладна записка с вх. № 234 от 15.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 535 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 235/15.05.2017 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно наше Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. за този месец е 
предвидено да приемем Отчет за състоянието на гробищните паркове на територията на 
Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и 
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поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

Състоянието на гробищните паркове на територията на Община Две могили към 
настоящия момент е следното: 

В град Две могили функционират два гробищни парка - мюсюлмански и 
християнски, които съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за 
здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 
покойници на Министерство на здравеопазването и Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на Община Две могили, приета от Общински съвет. Те са оградени и 
водоснабдени с течаща вода за питейно-битови цели. Осигурени са съдове за събиране на 
отпадъци, които се извозват редовно. Нямат изградена канализация, но отпадъчните води 
се изпускат във водоплътни изгребни ями. Ритуалната зала в християнския гробищен парк 
се нуждае от основен ремонт. И двата гробищни парка се окосяват и почистват от 
нежелана растителност регулярно. 

На територията на село Батишница има християнски и мюсюлмански гробищен 
парк, които са разположени в един общ поземлен имот. Между двата парка няма 
материализирана граница, но условно са разделени от новоизградената чешма и сградата 
на ритуалната зала. Имотът е ограден с телена оградна мрежа и водоснабден. В гробищния 
парк са поставени съдове за изхвърляне на отпадъци. И двата парка се поддържат, 
почистват и окосяват от служителите дейност „Чистота” в кметството.  

На територията на село Баниска има изградени три гробищни парка– два 
християнски (нов и стар) и един мюсюлмански. Новият християнски гробищен парк е 
ограден с оградна мрежа, като част от нея (около 10 м) е повредена и предстои да се 
подмени. Паркът редовно се коси и почиства от нежелана растителност и храсти. Старият 
християнски гробищен парк е ограден с нисък каменен зид и оградна мрежа. Същият е 
силно захрастен и обрасъл, въпреки че през 2015 г. бе частично изчистен. Предстои да 
бъде почистен от храстите и третиран с препарати. Мюсюлманският гробищен парк също 
е ограден оградна мрежа, която го дели от новия християнски гробищен парк. Той сащо се 
поддържа, редовно се коси и не е захрастен. Нуждае се от разширяване. Действащите 
гробищни паркове са снабдени със съдове за изхвърляне на отпадъци и са водоснабдени. 
Чешмата е изградена пред входа на християнския парк и се ползва от всички. Подготвена 
е дървена ограда за чешмата, която предстои да се монтира. 

В село Бъзовец гробищните паркове са два – мюсюлмански и християнски. 
Християнският гробищен парк е с площ от 15,7 дка. Той е ограден с оградна мрежа и 
бодлива тел. Същият регулярно се окосява и почиства от нежелана растителност, но не е 
водоснабден. Причината е, че се намира във високата част над селото и няма налягане в 
захранващия водопровод. Има поставени съдове за изхвърляне на отпадъци. Пътят до 
гробищния парк е асфалтиран, но по-голямата част от него е разрушена и се нуждае от 
преасфалтиране. Мюсюлманският гробищен парк е с площ от 6 дка, ограден е с мрежа и 
бодлива тел и добре почистен и окосен. В парка е изградена чешма и изкопана водоплътна 
изгребна яма. Снабден е със съдове за изхвърляне на отпадъци. Пътят до него е застелен с 
фракция и не е асфалтиран. 

На територията на кметство Каран Върбовка са изградени и функционират два 
гробищни парка – мюсюлмански и християнски. Християнският гробищен парк е ограден 
с оградна мрежа, но около 60 м от нея и 10 циментени колове липсват и трябва да се 
подменят. Паркът е водоснабден и има изкопана водоплътна изгребна яма. В момента има 
земя за около 8 гробни места и се нуждае от разширяване. В парка няма постройка, 
използва се фургон, който е в лошо състояние и се нуждае от ремонт. Мюсюлманският 
гробищен парк е водоснабден и също има водоплътна изгребна яма. Същият е ограден с 
оградна мрежа, от която 30 м липсва, както и 3 циментови кола, които следва да се 
отремонтират. И този гробищен парк се нуждае от разширяване, тъй като им само около 
40 гробни места. Мюсюлманският гробищен парк се почиства редовно от нежелана 
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растителност и поддържа от мюсюлманското настоятелство. Християнският гробищен 
парк предстои да бъде окосен. 

В село Кацелово има два християнски и един мюсюлмански гробищен парк. 
Недействащият християнски парк е с площ от 17,836 дка, действащият християнски 
гробищен парк е с площ от 7,836 дка, а мюсюлманският – 5,395 дка. Състоянието им е 
задоволително. Действащите християнски и мюсюлмански парк се почистват и поддържат 
редовно. Оградите са отремонтирани, с изключение на стария парк, където оградата е 
напълно разрушена. В действащите паркове има поставени съдове за събиране на 
отпадъци и са водоснабдени. Новият християнски гробищен парк се нуждае от 
разширяване и ремонт на покрива на ритуалната зала. Старият християнски гробищен 
парк е извън селото и много трудно достъпен. Не е действащ от 30 години и не се 
поддържа.  

В село Могилино има два гробищни парка – християнски и мюсюлмански. И двата 
са оградени и предстои да бъдат почистени. Имат поставени съдове за събиране на смет. 
Изградени са чешми и изкопани водоплътни изгребни ями. В християнския гробищен 
парк има нужда от ремонт на оградата, тъй като на места каменния зид е пропаднал, както 
и от направа на алеи. Същият се нуждае и от разширяване. 

В село Острица има стари и нови гробища, ситуирани в един парцел. И двата са 
оградени и водоснабдени. В стария гробищен парк оградната мрежа на места е скъсана и 
прогнила и се нуждае от ремонт. Новите гробища са в добро състояние, но се нуждаят от 
разширяване. В гробищните паркове има поставени съдове за събиране на смет.  

В село Пепелина има един гробищен парк. Той е снабден със съд за събиране на 
смет и има изградена чешма и изкопана изгребна яма. Паркът е водоснабден. Нуждае се от 
окосяване и почистване от нежелана растителност. Гробището е оградено с каменен зид, 
който трябва да се укрепи. 

Село Помен разполага с два гробищни парка – християнски и мюсюлмански. И 
двата са оградени, снабдени със съдове за събиране на отпадъци и имат изградени чешми 
и ями. Гробищните паркове се почистват от нежелана растителност и косят регулярно от 
персонала на кметството. 

В село Чилнов има два гробищни парка – християнски и мюсюлмански. 
Християнският гробищен парк е ограден, има поставени съдове за смет и е водоснабден. 
Нуждае се от окосяване. В парка има изградена и недовършена сграда, предвидена за 
траурни ритуали, която се руши. Мюсюлманският гробищен парк е добре почистен, 
окосен и поддържан. Същият е водоснабден и има поставени съдове за смет. 

В село Широково има един гробищен парк. Той е ограден, но на места оградната 
мрежа липсва или е повредена, няма и входна врата Паркът е водоснабден. Има поставени 
съдове за събиране на отпадъци. Към настоящия момент гробищния парк е в добро 
състояние, но се нуждае от окосяване и почистване от клони. 

Контролен орган по изпълнението на Наредба № 2 от 2011 г. на Министерство на 
здравеопазването е Регионалната здравна инспекция. При извършване на ежегодните 
инспекции в обектите с обществено предназначение „Гробищен парк” от инспекторите от 
Регионална здравна инспекция – Русе не са констатирани нарушения и няма издавани 
предписания. 

Погребението обхваща всички действия и процедури, включително траурния 
ритуал, които се извършват от смъртта на лицето до полагането му в гроба, поставяне на 
надгробен знак и оформяне на гроба при погребението. В Община Две могили обредната 
дейност се извършва от служители, назначени в дейност, финансирана с местни приходи 
„Обреден дом”. В град Две могили има един гробар, който отговаря за оформянето на 
гробните места, загробване и почистването от нежелана растителност и поддържането на 
гробищния парк и един шофьор, който извозва покойниците. В останалите населени места 
изкопаването и оформянето на гробни места се извършва от близки на покойника, 
извозването им – от шофьорите на шаси.  

Преди една година, с Решение № 220 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. Общински 
съвет измени и допълни Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
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такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 
на община Две могили, област Русе. С изменението бе въведена такса за ползване на 
гробни места над 8 години, която се заплаща еднократно и съответства на разпоредбите на 
Закона за местните данъци и такси. В периода на действие на правната норма са събрани 
следните такси по населени места: град Две могили – 1 000 лв.; село Баниска – 95 лв.; село 
Батишница – 50 лв.; село Бъзовец – 55 лв.; село Каран Върбовка – 50 лв.; село Кацелово – 
60 лв.; село Могилино – 20 лв.; село Острица – 10 лв.; село Помен – 60 лв; село Чилнов – 
20 лв.; село Широково – 10 лв. 

Общо събрани средства от такси за ползване на траурни услуги по Наредба № 5 на 
Общински съвет – Две могили за 2016 г. са в размер на 9 438 лв. , в т.ч. 1 430 лв. за 
откупуване на гробни места. 

В бюджета на Община Две могили за 2017 г. са планирани средства за закупуване 
на програмен продукт „Гробищен Парк“. Той e предназначен да автоматизира и улеснява 
дейностите по поддържане на картотеките на гробищните паркове, в частност да 
подпомага общините в процеса на изграждане на „електронна община“. Продуктът е 
изключително подходящ за реализиране на обслужване на едно гише. Програмата 
съхранява информация за гробните места, за починалите, за наследниците, които се 
грижат за гробните места, има възможност да се установят различни ценови зони в 
гробищния парк; има възможности за печат на предупредителни писма за откупените 
гробни места и на удостоверения за откупуване на гробно място, както и възможност за 
търсене по починал, по наследник, по номер на удостоверение, справка за празни гробни 
места и др. Програмата има възможност да работи с повече от един гробищен парк. 

Предвижда се закупуване и внедряване на новия програмен продукт до 01.07.2017г. 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде 
приет в представения му вид. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Докладна записка с вх. № 235 от 15.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 536 
  

1. Приема за сведение предоставения Отчет за състоянието на гробищните паркове 
на територията на Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за 
управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на 
покойници на територията на Община Две могили, област Русе. 
 Приложение: Отчет за състоянието на гробищните паркове на територията на 
Община Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/16.05.2017 г., относно: 
Допълнение на Приложение 6 по т. 7 от Решение № 444 прието с Протокол № 
22/27.01.2017 г. 

По нея докладва:  

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

Постъпило е искане от Снежана Христова Иванова ст. специалист „Финанси” в 
кметство село Каран Върбовка с предложение да се заплащат частично пътните й разходи. 
Същата живее постоянно в град Две могили, а работи в село Каран Върбовка. В Бюрото 
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по труда няма регистрирани безработни с такава специалност, поради което Кметът на 
Общината ни предлага да вземем решение за поемане на част от пътните и разходи. 
Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 236 от 16.05.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 537 
  

1. Допълва Приложение 6 по т. 7 от Решение № 444 прието с Протокол № 
22/27.01.2017 г., както следва: 

№ Име на 

пътуващия 

% Месторабота Длъжност Маршрут 

9. Снежана Христова 
Иванова 

85 Кметство с. 
Каран Върбовка 

Ст. спец. 
„Финанси” 

Две могили - Каран 
Върбовка -Две могили 

 2. Средствата за изплащане на пътни разходи са за сметка на бюджета на кметство 
с. Каран Върбовка и се изплащат от 01.04.2017 г. 

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

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 237/16.05.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост с. Пепелина. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по АЧО № 873/25.05.2007 г. 
на Кмета на Община Две могили, представляващ „Дворно място” с площ 1 420 кв. м., 
съставляващо УПИ VІІ 45 в кв. 8 по плана на село Пепелина. 

Постъпило е заявление с вх. № 1777/28.04.2017 г. от Веселин Стоянов Георгиев с 
което заявява, че желае да закупи въпросния имот. Данъчната оценка на имота е 2 965 
лева, а пазарната – 3 564 лева. Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде 
продаден при начална цена за публичния търг с явно наддаване в размер на 3 600 лева. 
Становището на комисията е проектът на решение да бъде приет, като се направи една 
корекция в т. 1, а именно: „… Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по Протокол № 
22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили ...”. Освен това в основанията за приямане 
на решението да се добави и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.  

Разисквания по седма точка нямаше. 

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

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

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 във 

връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 
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1, чл. 47, ал. 1 и чл. 51 т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

Русе и Докладна записка с вх. № 237 от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 538 
  

 1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота: „Дворно място” с 
площ 1420 кв. м., съставляващо УПИ VІІ 45 в кв. 8 по плана на с. Пепелина, област Русе, 
при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ ІХ 45 и УПИ VІ 45. 
 2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка в размер на 2 965.00 (две хиляди деветстотин шестдесет и 
пет) лева и пазарна оценка в размер на 3 564.00 (три хиляди петстотин шестдесет и 
четири) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 
3 600.00 (три хиляди и шестотин) лева. 

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

в т. 1 имот. 
3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на Община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за покупко - продажба да 

представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/16.05.2017 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен търг за отдаване под аренда на земеделска земя, 
придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Пепелина, Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, с която Кметът на Общината ни уведомява, че в 
деловодството е постъпило заявление с искане за дългосрочно арендоване на изоставена 
земеделска земя, имот № 031006 „Овощна градина” с площ 13,801 дка. Към настоящия 
момент тази земя не се обработва. Съществуващите трайни насаждения са с изтекъл 
амортизационен период и не могат да се ползват по предназначение в този си вид. В 
интерес на общината е вземане от нас решение за отдаване под аренда на същия.  

Предложено е отдаването под аренда да се осъществи чрез публично оповестен 
търг с явно наддаване в съответствие с Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане 
с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Условията по провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване са 
съобразени с изискванията на Глава седма от Наредба № 7 за реда за управление и 
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 Началната (базисна) цена за предоставяне под аренда на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд, чрез търг или конкурс се определя от Общински съвет, 
съгласно т. ІІ от Приложение № 3 - Тарифата за началния размер на месечния наем за 1 
дка, при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински 
рибарници от Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Предлагам началната годишна 
цена за 1 дка да е в размер на 46.00 (четиридесет и шест) лева, като за първите 2 (две) 
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стопански години да е 50 % от пълния размер на цената за декар, поради необходимостта 
от подмяна с нови овощни дървета. 

Комисията излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет, като в него бъде добавена нова точка 6, тъй като предлаганият имот е придобит по 
реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ със следния текст:  

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

Досегашната т. 6 да стане т. 7. 
Разисквания по осма точка нямаше. 

 По осма 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. 8, ал. 4, от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1 от 

Закона за арендата в земеделието, чл. 30а, чл. 85 и т. ІІ от Приложение № 3 - 

Тарифата за началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници от Наредба № 

7 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 238 от 16.05.2017 г. със 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 539 
 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., приета с Решение 
№ 443 по Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имотите 
невключени в програмата, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под аренда след провеждане на 
публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 25 (двадесет и пет) години - 1 брой 
имот – частна общинска собственост, а именно имот № 031006 „Овощна градина” с площ 
13.801 дка, шеста категория по КВС /картата на възтановената собственост/ в землището 
на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, при граници и съседи:север – имот № 
125001- полски път на Общината, изток – имот № 031018 – овощна градина на Георги 
Илиев, юг – имот № 039014 – нива на Рюкюш Хасанова, за създаване и отглеждане на 
трайни насаждения за целия срок на договора. 
 3. Общински съвет Две могили определя начална годишна арендна цена на декар в 
размер на 46.00 (четиридест и шест) лева. Арендната вноска за първите 2 (две) стопански 
години да е 50 % от достигнатата цена на търга.  
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена. 

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе всички 
процедури по това решение, да проведе публино оповестения търг с явно наддаване, като 
изготви и одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи комисия по 
провеждане на търга, да определи размера на депозита за участие, както и да определи 
задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда. 

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

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

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 242/16.05.2017 г., относно: 
Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 
„Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2016 г.  

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени 
за деца и семейства с цел предотвратяване изоставането на деца и настаняването им в 
специализирани интитуции, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституциоализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 
живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

Социалните услуги предоставяни в Центърът за обществена подкрепа са: ресурсно 
подпомагане на деца със специални образователни потребности; превенция на отпадане от 
училище; превенция на отклоняващото се поведение при деца и работа с деца с 
отклоняващо се поведение; семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство; 
семейно планиране; деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има 
възможност за връщане  в семейна среда; промоция и работа по „Приемна грижа”. 

Центърът работи с деца от 0 до 18 години в риск: жертва на злоупотреба, насилие, 
експлоатация или всяко друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или 
извън семейството му; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; с увреждане; необхванати от 
образоватената система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.  

Цели на предоставяните социални услуги в центъра са да се гарантира правото на 
всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда; да се работи за предотвратяването на 
изоставянето на деца в специализирани институции, чрез подкрепа на техните биологични 
и разширени семейства; да се работи за реинтеграция на децата в техните биологични 
семейства или настаняване в среда близка до семейната – семейство на близки или 
роднини, или приемно семейство; да се предостави и осигури равнопоставено включване 
на децата в социалния живот; да се осигури гарантиран достъп до специализирани 
здравни, социални, образователни и други услуги  в общността; да се работи за 
предотвратяване и справяне с отклоняващото се поведение; да се работи за 
предотвратяване на отпадането на деца от училище; да се работи по развитие на 
приемната грижа, чрез обучение на приемни семейства и подкрепа в следнастанителния 
период на приемното дете; да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца 
в риск и техните семейства, ползващи социални услуги, предоставяни в ЦОП; да се 
осигури посредничество и застъпничество на децата и техните семейства, ползващи 
социални услуги предоставяни в ЦОП, пред други държавни, административни и 
неправителствени организации. 

През 2016 г. социални услуги в ЦОП са ползвали 98 деца и техните семейства, 
както следва: потребители с направление от отдел „ЗД” към ДСП - гр. Две могили – 19 
бр.; потребители с предложение на директорите на СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 28 
бр., ДГ  “Св.Св. Кирил и Методий” – 6 бр.; Самозаявили се – 39 бр.; от МКБППМН – 1 бр. 
и потребители над 18 г. - 5 бр. 

За потребителите се провеждат следните групови терапевтични занятия: 
“Приложни изкуства”, “Направи си сам”, “Забавни игри”, “Спорт, туризъм и околна 
среда”. 

Екипът на Центъра за обществена подкрепа се стреми да следва в работата си 
следните принципи: гарантиране най-добрия интерес на детето, съгасно Конвенцията на 
ООН за правата на детето; гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в 
семейна среда; зачитане на достойнството и личността на детето; уважение към личната 
история, религиозна, етническа и културна индентичност на детето и семейството му; 
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зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване; индивидуален подход 
на интервенциите на работа по случаи; доброволност на услугите предоставяни в ЦОП; 
проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и 
многообразните потребности на децата; работа в екип и междуинституционално 
сътрудничество. 

В Цънтъра работи квалифициран персонал, който осъществява всички дейности по 
качествено предоставяне на услугите. Всеки специалист се стреми да прилага 
индивидуалния подход в работата с всяко дете, а в голям брой от случаите се работи в 
екип, като се включват и външни специалисти и съвместно планират предоставяната 
услуга да е полезна за детато и семейството. През изтеклата година ползвахме услугата на 
г-жа Ани Анчева/психолог/ преподавател в Русенския университет, за изготвянето 
оценката на родитеския капацитет по отношение  на д-р Попова.  

Създадени са и условия за подобряване на знанията и практическите умения на 
персонала, чрез провеждане на обучения, супервизии и обмяна на опит. През изминалата 
година служител в ЦОП в лицето на госпожица Айтян Юсеинова завъши успешно 
магистърска програма по специаността социална педагогика в Русенския университет. 
Переодично и регулярно се провежда супервизия с екипа на ЦОП. Супервизията 
подпомага екипа за по-добро разбиране и разпознаване на проблемните области на 
потребителя, позващ услугите на ЦОП от една страна, а от друга страна изгражда 
устойчиво взаимодействие между професионалистите в екипа предоставящ социаната 
усуга. Създадена е организация на работата, която позволява ефективно изпънение на 
целите и управление на ресурсите. 

Дейността на Центъра цели да осигури защита правата на децата и гарантиране на 
най-добрия интерес на детето. Но основната цел е да подобри качеството на живот на 
децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, 
които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото 
семейство. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представената ни информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” също разгледа на свое заседание представената информация за 
изпълнение на дейността по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена 
подкрепа“ - гр. Две могили. Центърът много добре работи по превенция на отклоняващото 
се поведение като се цели намаляване броя на децата с девиантно поведение и създаване 
на подкрепяща среда за справяне с такова поведение. Включват индивидуална работа с 
деца с девиантно поведение - работа по насърчаване на детето да изразява чувствата си, да 
изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за 
качествен живот и интеграция; семейно консултиране – работа със семейството с цел 
осъзнаване на проблема и търсене на начини и техники за справяне; предоставяне на 
информация и насоки за уплътняване на свободното време и включване в извънучилищни 
дейности; психологическо консултиране; посредничество и застъпничество пред 
ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители 
на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги. Целта на 
услугата е Ресоциализация. Преустройство на съзнанието и поведението на детето с 
девиантно поведение съобразно изискванията на общочовешките и национални ценности, 
на моралните и правни норми на обществото. 

Становището на комисията е предложената ни информация за изпълнение на 
дейността по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ - гр. 
Две могили да бъде приета. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

т. 23 във връзка със чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуравление и местната 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник №1 за организацията на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 

242 от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 540 
  

1. Приема за сведение Информацията за изпълнение на дейността по 
предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ - гр. Две могили. 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на 
социални услуги в “Център за обществена подкрепа” – гр. Две могили за 2016 г.  

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 243/16.05.2017 г., относно: 
Определяне на годишна вноска за фонд «Общинска солидарност» към НСОРБ. 

По нея докладва:  

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

С решение на Общото събрание от 03.12.2014 г., на Националното сдружение на 
общините в Република България създаде фонд «Общинска солидарност». Целта на фонда 
е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат подпомогнати 
финансово за организиране на спасителните и аварийно-възстановителните дейности при 
бедствия Фондът няма да замества съществуващата държавна политика на подпомагане. 

Ежегодните вноски във Фонда са определени с чл. 6 т. 2 от Правилника за 
устройството и дейността на Фонд «Общинска солидарност» в размер не по-малък от 300 
лв., което налага вземането на решение от Общински съвет за определяне на точния 
размер на годишната вноска. 

От няколко години сме членове на този фонд, поради което и становището на 
комисията е 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. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и чл. 31, ал. 6 от Устава на Националното сдружение на общините в 

Република България и Правилника за устройството и дейността на Фонд «Общинска 

солидарност» и Докладна записка с вх. № 243 от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 541 
  

 1. Определя участието на Община Две могили във Фонд „общинска 
солидарност” с годишна вноска в размер на 300 /триста/ лева за 2017 г. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 244/16.05.2017 г., относно: 
Продажба на движими вещи – общинска собственост, самоходно шаси с рег. № Р 2148 ЕХ.  

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Кметство Чилнов, Община Две могили е собственик на дълготраен материален 
актив - самоходно шаси, марка Т 16 М, модел „РАПИД”, с рег. № Р 2148 ЕХ. Същото е в 
движение, но в лошо техническо състояние и не може да се ползва по предназначение.  
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 Ходовата част, спирателна система не са в добро техническо състояние. Двигателят 
подлежи на основен ремонт.Осветителната система е нова. Монтирани са нов съединител, 
маховик, венец. Самоходното шаси е с хидравлична система, която подлежи на основен 
ремонт. Кошът е с товароносимост 1500-2000 кг., със силна корозия и подлежи на 
подмяна. Наличие на корозия по метални елементи. Гумите са износени.  
 Експертната оценка на дълготрайния материален актив – самоходно шаси е 1 320 
лева без ДДС и 1 584 лева. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящото предложение и излезе със становище то да бъде прието, като в основанията за 
приемане на решението да се добави чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. 

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 самооправление и 

местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 50, т. 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. № 244 от 16.05.2017 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 542 
  

1. Дава съгласие за продажба на дълготраен материален актив - самоходно шаси, 
марка Т 16 М, модел „РАПИД”, с рег. № Р 2148 ЕХ, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване. 

2. Определя начална продажна цена 1 600.00 (хиляда и шестотин) лева без ДДС и 
1 920.00 (хиляда деветстотин и двадесет) лева с ДДС при експертна оценка 1 320.00 
(хиляда триста и двадесет) лева без ДДС и 1 584.00 (хиляда петстотин осемдесет и четири) 
лева с ДДС, съгласно доклада на експертния оценител от 09.05.2017 г. 

3. Възлага на Кмета на кметсво с. Чилнов да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на Решението по точка 1 и 2. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 222/26.04.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молба от от Филчо Иванов Маринов, живеещ в 
село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. В нея той твърди, че е със сърдечно 
заболяване с 85 % ТНР, поради което не може да работи. Здравословното му състояние е 
тежко, тъй като освен това страда и от задух, диабет, подагра и високо кръвно. За всички 
тези болести трябва да взема определени лекарства. Живее в едно домакинство със 
съпругата си, сина си, снаха си и трите си внучета. Всички са безработни и нямат никакви 
странични доходи, поради което е невъзможно да отделя средства за закупуване на 
необходимите за лечението му лекарства. Той е в списъка на чакащите потребители, но 
все още не е одобрен, тъй като преди него има други. Нуждае се от средства, за да си 
закупи необходимите лекарства за провеждане на лечението. Становището на четвърта 
комисия е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като не попада в изискванията на 
наредбата. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 222 от 26.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 543 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, 
на улица „Васил Друмев” № 19 еднократна финансова помощ. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 239/16.05.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юркюш Селиманова Мустафова, живееща 
в село Помен за раждане на второ дете – Селман Мустафов Мехмедов. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Юркюш Селиманова Мустафова. Всички необходими документи, съгласно изискванията 
на наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията 
е заявлението да бъде уважено. 

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

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

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 239 

от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 544 
  

1. Отпуска на Юркюш Селиманова Мустафова, живееща в село Помен, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 18 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Селман Мустафов 
Мехмедов, роден на 05.02.2017 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 240/16.05.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров, живеещ в град Две 
могили. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Петър Колев Петров – Председател на 
Общинска организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва в град Две могили. 

В нея той твърди, че в чест на 180 годишнината от рождението на Филип Тотю, 
организират учебна паралелка от 25 деца от 5 до 8 клас по патриотично възпитание и 
военнотехническо обучение, което ще се проведе в рамките на 5 дни. Занятията ще се 
проведат в класна стая, където ще бъдат изнесени лекции за бойната слава на българската 
армия през Сръбско – Българската, Балканската, Първата и Втората Световна войта. 
Занятията ще бъдат провеждани от 9.00 до 14.00 часа.  
 За по-добро организационно провеждане на мероприятията, г-н Петров ни моли да 
отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за материално-техническо 
обезпечаване на обучението на децата. 

Становището на четвърта комисия е молбата да 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-н 
Петров и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 240 от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 545 
  

1. Отпуска на Петър Колев Петров, живеещ в град Две могили 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”. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 241/16.05.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Кение Ахмедова Мехмедова, живеещ в 
село Кацелово, на улица „Родопи” № 20. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Кение Ахмедова Мехмедова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Родопи” № 20. В нея тя твърди, че е самотна майка на Акан 
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Кениев Ахмедов, който е на 5 години и до момента не е посещавал ДГ, поради липсата на 
средства. Кение живее заедно със майка си, която е пенсионирана вдовица и не работи, 
поради редица заболявания. Нямат никакви странични доходи, нуждае се от средства, за 
да си покрият ежедневните разходи. Становището на четвърта комисия е молбата да не 
бъде удовлетворена, тъй като не попада в изискванията на наредбата. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 241 от 16.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 546 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Кение Ахмедова Мехмедова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 19 еднократна финансова помощ. 
  

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 31.05.2017 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) 


