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

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

Екз. № 3

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес, 23 юни 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две
могили, започна двадесет и седмото 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 болничен.
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 Общината;
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Мариета Петрова – Секретар на
Общината; 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.
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили:
Уважаеми г-н Председател, оттеглям една своя докладна записка, а именно:
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/12.06.2017 г., относно:
Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната сметка.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?
Няма.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който: т. 7 отпада, в
резултат на което докладните записки след нея променят номерацията си, следствие на
което т. 18 става т. 17, 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 Айдън Карамехмедов с вх. № 252/23.05.2017 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на
пътната мрежа в Община Две могили, област Русе.
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
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2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/05.06.2017 г., относно:
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на
Община Две могили за 2016 г.
Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и
финанси”.
3. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 257/08.06.2017 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода
01.05.2016 г. до 31.05.2017 г. и проблемите, които стоят пред него.
Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/08.06.2017 г., относно:
Промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна
общинска собственост на имот, находящ се в с. Чилнов.
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/08.06.2017 г., относно:
Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХIII-1057, кв. 59 по
регулационния план на гр. Две могили
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
6. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 262/08.06.2017 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2016 г. до
31.05.2017 г.
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 266/12.06.2017 г., относно:
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
8. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 267/12.06.2017 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през
2016/2017 учебна година и проблемите, които стоят пред нея.
Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
9. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 269/12.06.2017 г., относно:
Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили през
2016/2017 година и проблемите, които стоят пред нея.
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование,
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”.
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 270/12.06.2017 г., относно:
Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две
могили и дейностите към нея.
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 271/13.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Фонд „Социална закрила” към Министерство
на труда и социалната политика.
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
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12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 272/13.06.2017 г., относно:
Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две
могили 2014-2020 г.”
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”.
13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/14.06.2017 г., относно:
Продажба на движима вещ – общинска собственост.
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”.
14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 275/15.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта.
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/15.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта.
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 220/25.04.2017 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Христова Генова, живееща
в град Русе, алея „Момина сълза”, бл. 29, вх. Б, ет. 1.
Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални
дейности”.
Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 252/23.05.2017 г., относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на
пътната мрежа в Община Две могили, област Русе.
По нея докладва:
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе е
приета с Решение № 151 по Протокол №14 от 20.06.2008 г. на Общински съвет – Две
могили. От тогава до настоящия момент са извършвани изменения в нормативни актове от
по-висока степен – Закон за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.
Окръжна прокуратура – Русе чрез Общински съвет – Две могили изпраща протест срещу
разпоредби на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили,
област Русе до Административен съд – Русе. Протеста на Окръжна прокуратура е насочен
към текстове, които следва да бъдат актуализирани съгласно българското
законодателство. За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12
за управлние на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе не е необходимо
разходването на допълнителни финансови средства. Резултатите, които се очакват от
прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на
същата.
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението за изменение и
допълнение на наредбата и излезе със становище то да бъде прието.
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.
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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 2, 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 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.
Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната
записка, моля да гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
Няма.
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, предложението се приема.
Който е съгласен с предложението в параграф 6, 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 7, 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 и чл.
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93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване
изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11,
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна
записка с вх. № 252 от 23.05.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 547
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на
пътната мрежа в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.07.2017 г.
Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление
на пътната мрежа в Община Две могили, област Русе.
Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/05.06.2017 г., относно:
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на
Община Две могили за 2016 г.
По нея докладва:
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Първоначалният бюджет на община Две могили за 2016 г. бе приет с Решение № 74
взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 6/29.01.2016 г. и е в
размер на 5 623 244 лева.
През отчетния период са извършени промени по бюджета на общината, в следствие
на които се получава актуализация на бюджета и планът на сборния бюджет на община
Две могили за отчетния период става 6 205 002 лева, от които: държавни приходи – 3 410
285 лева; местни приходи – 2 794 717 лева.
Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 3 233 999 лева.
Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2 467 201 лева.
Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2016 г. на
общината възлиза на 5 701 200 лева.
Относителният дял на разходите по функции е както следва: Общи държавни
служби – 20 %; Отбрана и сигурност – 2,7 %; Образование – 42 %; Здравеопазване – 2 %;
Социално подпомагане – 11,3 %; Жилищно строителство и БКС – 11,5 %; Почивно дело и
култура – 4 %; Икономически дейности и услуги – 6 %; Разходи некл. в други дейности –
0,5 %. Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания –
57 %, по параграфи за издръжка – 30 %, платени общински държавни данъци и такси – 1
%. Делът на стипендиите е 0,6 % и помощите за домакинства по решения на Общински
съвет и текущи трансфери за домакинства е 0,6 %, субсидии за нефинансови предприятия
и организации с нестопанска цел – 3 %, други разходи /лихви по заеми и просрочени
задължения/ - 0,2 % и капиталови разходи – 7,6 %.
През отчетния период на 2016 г. са постъпили средства по сметки на Европейския
съюз в размер на 442 290 лева, в т. ч. по проект „Независим живот”; по проект „ Обучение
и заетост на млади хора”; по проект „Нови възможности за грижа”; по проект „Твоя час”
През отчетния период по сметки за чужди средства са постъпили суми от
ползватели на социални услуги в ЦНСТ гр. Две могили и Защитено жилище с. Могилино.
Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 74 на Общински
съвет Две могили от 29.01.2016 г. в размер на 631 882 лева, в т.ч. по източници на
финансиране: субсидия от Републикански бюджет – 340 900 лева, от собствени средства –
68 150 лева, от продажби на активи – 222 832 лева. След приетата актуализация на
капиталовите разходи те са в размер на 566 305 лева.
Към 31.12.2016 г. общината има дълг в размер на 63 877 лева, главница и 4 791 лева
лихва.
Към края на отчетния период общината няма издадени общински гаранции.
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа обстойно на свое заседание годишния
отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за
чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2016 г. и
излезе със становище той да бъде приет.
Разисквания по втора точка нямаше.
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 и във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните
финанси и чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 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 общината и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и Докладна записка с вх. № 256 от 05.06.2017 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 548
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. в съответствие с единната
бюджетна класификация в следните параметри:
1.1.
По прихода /разпределени по параграфи, съгласно
5 701 200 лева
Приложение № 1/:
1.1.1. Данъчни приходи
468 736 лева
1.1.2. Неданъчни приходи
1 236 695 лева
1.1.3. Взаимоотношения с РБ (субсидии)
4 076 271 лева
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства
91 567 лева
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми
10 428 лева
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300
-134 137 лева
1.1.7. Средства по сметки
-48 360 лева
в това число:
197 162 лева
- преходен остатък от 2015 г. /плюс/
-245 522 лева
- остатък в банка в края на 2016 г. /минус/
1.2.
По разхода (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 2, в това число и отчета за изразходваните
5 701 200 лева
средства за основен ремонт и придобиване на
дълготрайни материални активи, съгласно Приложение №
3):
1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности
3 233 999 лева
1.2.2 Разходи за местни дейности
2 150 124 лева
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на
317 077 лева
делегирани от държавата дейности
2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за
2016 г. в следните размери:
2.1.
Сметка за средства от Национален фонд на Структурни
и кохезионни фондове
2.1.1. Наличност в началото на периода
1 лева
2.1.2. Получени приходи
414 278 лева
2.1.3. Разходи
364 559 лева
2.1.4. Наличност в края на периода
-49 720 лева
2.2.
Сметка за средства от ЕС, администрирани от
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”
2.2.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2015
1 лева
2.2.2. Получени приходи
-1 лева
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2.2.3. Разходи
0 лева
2.2.4. Наличност в края на периода
0 лева
2.3.
Сметка за други средства от Европейския съюз
програма „Еразъм”
2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2014
13 448 лева
2.3.2. Получени приходи
0 лева
2.3.3. Разходи
12 720 лева
2.3.4. Наличност в края на периода
728 лева
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2016 г. в
следните размери:
3.1.
Сметка на чужди средства
3.1.1. Наличност в началото на периода
266 010 лева
3.1.2. Получени
и възстановени гаранции по договори и
-1 679 лева
изплатени ренти за земеделски земи
3.1.3. Наличност в края на периода
264 331 лева
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2016 г.,
съгласно данните в Приложение №15 „Информация за общинския дълг издадените
общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и
издадените от тях гаранции през 2016 г на община Две могили” в следните размери:
4.1
Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна
116 740 лева
ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/
4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ
52 864 лева
4.2
Дължима лихва по кредита
19 846 лева
4.2.1 Изплатена лихва
15 055 лева
4.3
Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19
60 месеца
4.4
Лихвен процент
6,00 %
4.5. Състояние на общинския дълг към 31.12.2016 г
0
4.5.1 Главница
63876 лева
4.5.2 Лихва
4791 лева
4.6
Състояние на издадените общински гаранции към
0
31.12.2016 г.
5. Приема отчета за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД на 2016 г. в
следните размери:
5.1
Получен заем от общината
221 728 лева
5.1.1 Изплатен заем
163 678 лева
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма „Черни лом
2008” ЕООД към 31.12.2016 г. към общината
5.2.1 Безлихвен заем за получаване
58 050 лева
Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 257/08.06.2017 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода
01.05.2016 г. до 31.05.2017 г. и проблемите, които стоят пред него.
По нея докладва:
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Във връзка с наше Решение № 416, Кметът на Кметство село Кацелово ни е
представил информация за резултатите от дейността си за периода от 01.05.2016 г. до
31.05.2017 г и проблемите, които стоят пред него. Комисията по „Териториално
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа
подробно информацията на свое заседание и излезе със становище тя да бъде приета.
Разисквания по трета точка нямаше.
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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. № 257 от 08.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 549
1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на
Кметство село Кацелово за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2017 г и проблемите, които
стоят пред него.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село
Кацелово за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2017 г и проблемите, които стоят пред него.
Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/08.06.2017 г., относно:
Промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна
общинска собственост на имот, находящ се в с. Чилнов.
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 „Дворно място” от 1280 кв. м., съставляващо
УПИ XII-168 в кв. 18 по плана на с. Чилнов, заедно с построената в него масивна
едноетажна сграда със застроена площ 170 кв. м., представляваща Детска градина,
предмет на Акт за публична общинска собственост № 690/18.02.2007 г. От години имота
не се ползва по предназначение и съответно не са на лице предпоставките на чл. 3, ал. 2, т.
3 от Закона за общинската собственост. Сградата е в процес на рушене – липсват
прозорци, стените са отделени една от друга. На 06.06.2017 г. в деловодството на Община
Две могили е постъпило Заявление с вх. № 2286 от Ахмед Бедри Ахмед, с което изявява
желание за закупуване на горепосочения имот. В интерес на общината би било да бъде
сменен характера на собствеността и имота да бъде обявен за продажба, тъй като ще се
спре рушенето на сградата и ще се приведе във вид, а и ще постъпят финансови средства в
общинския бюджет. Във връзка с всичко казано дотук и поради факта, че имотът е
престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската
собственост, Кметът на Общината предлага той да се обяви за частна общинска
собственост.
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание
предложението и излезе със становище то да прието.
Разисквания по четвърта точка нямаше.
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на 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. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6
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.
№ 259 от 08.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 550
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1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: „Дворно място” от 1280
кв. м., съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по плана на с. Чилнов, заедно с построената в
него масивна едноетажна сграда със застроена площ 170 кв. м., представляваща Детска
градина, предмет на Акт за публична общинска собственост № 690/18.02.2007 г.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши всички необходими
действия и да състави Акт за частна общинска собственост.
3. В тридневен срок от съставянето на акта за общинска собственост да представи
копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/08.06.2017 г., относно:
Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХIII-1057, кв. 59 по
регулационния план на гр. Две могили
По нея докладва:
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”:
С наше Решение № 461 ние дадохме разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – Изменение на план за улична регулация ОТ 246 до ОТ 251 и
Изменение план за регулация на УПИ ХIII-1057, кв. 59 по регулационния план на гр. Две
могили. На 10.05.2017 г. Кметът на Общината е издал заповед, с която е одобрил
изработения Подробен устройствен план за горепосоченото изменение. В деловодството
на Общината е постъпило заявление от Красимир Николов Нечев, с което изявява желание
за закупуване на 73 кв. м. придаваема част от улична регулация с цел да изгради попивна
яма за събиране на отпадните от домакинството води, тъй като разположението и
големината на двора на господин Нечев не позволяват изграждането на такава яма. Към
заявлението е представен и документ за собственост – Договор за покупко – продажба на
имота към който заявителят желае да изгради попивна яма. Данъчната оценка на имота е в
размер на 279.70 лева, а пазарната – в размер на 439.00 лева. Кметът на Общината ни
предлага цената да бъде 500.00 лева без ДДС или 600.00 лева с ДДС при сключване на
договора за покупко - продажба.
Докладната записка беше много обстойно разгледана на заседание на комисията,
която излезе със становище предложението да бъде прието, но цената да бъде в размер на
539 лева без ДДС или 646 лева с ДДС.
В разискванията по пета точка участие взеха:
1. Николай Христов – Общински съветник:
Много сериозно подходих при разглеждането на тази докладна записка. Какво
имам предвид – ние даваме 73 кв.м., водопроводът върви вероятно от страната където ще
бъде изградена вероятно септичната яма, има и кладенец за питейна вода, който е в
непосредствена близост до имота. Взето ли е под внимание това, за да не вземем ние
грешно решение?
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:
Всичко това, което каза г-н Христов е взето предвид. Всички вие знаете, че в Две
могили към настоящия момент са изхарчени 1 800 000 лева за проектиране на канализация
на водопровод. За съжаление от тези изхарчени 1 800 000 лева в Общината има 5 кашона с
хартия и 500 000 лева корекция за възстановяване и няма нито канализация, нито
водопровод. Ето защо единственият вариант на тези хора е да си изкопаят септична яма и
да я включат към водопровода за отпадни води, който минава по ул. „Христо Ботев”.
Кладенецът, който се намира там аз го помня още откакто бях дете, никога не е
изследвана водата и аз се съмнявам тя да е годна за пиене.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, по тази точка има направени две предложения – така както е по докладната
записка и това на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси,
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общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. Ще подложа на гласуване
всяко едно от тях по реда на тяхното постъпване.
Който е съгласен с предложението, така както е по докладната записка, а именно
имотът да бъде продаден на цена в размер на 500 лева без ДДС и 600 лева с ДДС, моля да
гласува с вдигане на ръка.
Против.
Въздържали се.
С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал
се”, предложението се приема.
След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред,
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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. 4,
т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в
Община Две могили, област Русе, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на
територията и Докладна записка с вх. № 260 от 08.06.2017 г. с 13 (тринадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 551
1. Дава съгласието си придаваема част с площ от 73 кв. м. по улична регулация към
УПИ ХIII-1057, кв. 59 по регулационния план на гр. Две могили да бъде продадена на
Красимир Николов Нечев.
1.1. При данъчна оценка на имота в размер на 279.70 (двеста седемдесет и девет
лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 439.00 (четиристотин тридесет
и девет) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 500.00 (петстотин)
лева без ДДС или 600.00 (шестстотин) лева с ДДС при сключване на договора за покупко продажба.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
2.1. Изпълнение на решението по т. 1;
2.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния
регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска
собственост.
3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие
от същия в Общински съвет.
Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 262/08.06.2017 г., относно:
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2016 г. до
31.05.2017 г.
По нея докладва:
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам на Вашето внимание настоящия отчет за дейността на
общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 31.05.2017 година
включително.
През изминалия отчетен период Общинският съвет е провел седем редовни
заседания и приехме 158 решения.
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През посочения период имаме две върнати за преразглеждане решения от
Областния Управител, а именно:
1. Решение № 396 взето с Протокол № 20/25.11.2016 г., относно: Даване на
съгласие дължимите суми в размер на 35 869.72 (тридесет и пет хиляди осемстотин
шестдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), произтичащи от неплатена наемна
цена ведно със законни лихви и разноски по заповедно и исково производство да бъдат
опростени, като несъбираеми от Сдружение на животновъдите – село Острица.
С Решение № 427 по Протокол № 21/22.12.2016 г., същото е потвърдено от
Общински съвет – Две могили.
С Решение № 4 от 07.02.2017 г. на Административен съд – Русе, Решение № 396 е
отменено.
2. Решение № 473 взето с Протокол № 23/28.02.2017 г., относно: Изменение,
считано от 01.03.2017 година на т. 1.1. от Решение № 17 взето на заседание на Общински
съвет Две могили с Протокол № 2/24.11.2015 г., където размерът на основната месечна
заплата на Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили от 1 500.00 (хиляда
и петстотин) лева става на 1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева.
С Решение № 515 по Протокол № 24/24.03.2017 г., същото е отменено.
По своя характер приетите 158 решения през този отчетен период могат да се
разпределят по този начин:
1. Решения, свързани с нормативната уредба – 7 решения, от които 2 са за приемане
на нови Наредби, съответно Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на
преместваемите обекти, на рекламо – информационните и монументално – декоративни
елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Две
могили, област Русе и Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили,
област Русе.
2. Решения, свързани с разрешаването на финансови проблеми, които касаят
предимно промени в Бюджета на Община Две могили, утвърждаване на пътни средства на
пътуващите специалисти и други – 16 решения.
3. Решения, свързани с приемане на стратегии, програми, планове, Спортен и
Културен календар на Община Две могили – 8 решения.
4. Решения, свързани с приемане на информации, отчети и доклади, осведомяващи
общинските съветници с дейността на различните звена от общинската администрация, с
дейността на второстепенните разпоредители с бюджетните средства, както и информации
за съвместните дейности на общината и РУ „Полиция”, информация за работата с
малолетни и непълнолетни и други – 52 решения.
5. Решения, свързани с промени в Плана за развитие на Община Две могили – 2
решения.
6. Решения, свързани с кандидатстване с проекти по различни програми – 2
решения.
7. Решения,свързани с продажба на имоти – 5 решения.
8. Решения, свързани с отдаване под наем или аренда на имоти – 9 решения.
9. Решения, свързани с еднократни помощи за раждане на деца – 14 решения.
10. Решения, свързани с други помощи, включително и тези по Наредба № 13 – 21
решения.
11. Решения, свързани с ТСУ – 1 решение.
12. Решения, свързани с осигуряване на дърва – 2 решения.
13. Решения, по въпроси, които са извън кръга на отчетените до тук – 12 решения,
като в т.ч. решения за ликвидация на ТД, бракуване на имущество, приемане на структура
на общинска администрация и други.
За периода, на сайта на община Две могили са публикувани всички покани за
свикване на заседанията на общинския съвет, с посочване на датата, дневния ред и
докладчиците по него.
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Всички протоколи от заседанията на съвета бяха изготвяни в срок и изпращани на
кмета на общината и на областния управител на област Русе.
За отчетния период Постоянните комисии към Общинския съвет проведоха общо
45 заседания, на които бяха разглеждани предложените проекти за решения, дебатираха се
различните въпроси и материали, които постъпваха в деловодството на Общинския съвет,
за което комисиите изготвяха своите становища и се определяха докладчиците за
Заседанията на Общинския съвет.
На заседанията на Постоянните комисии вземаха участие и служители от общинска
администрация, които са изготвяли внасяните за разглеждане докладни записки. Така,
считам че и всеки един от съветниците е имал възможността да се запознае по-подробно
със съответните материали и въпросите, които е имал по тях.
Заседанията на постоянните комисии за този период се провеждаха с пълно
мнозинство и могат да се разпределят, както следва:
1. Комисия по Бюджет и финанси – 10 заседания.
2. Комисия по териториално устройство и строителство, местно самоуправление и
нормативна уредба – 8 заседания.
3. Комисия по образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта
и туризма – 7 заседания
4. Комисия по здравеопазване и социална политика – 8 заседания.
5. Комисия по земеделие, животновъдство и гори – 5 заседания.
6. Комисия по предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска
собственост, сигурност, екология и други дейности – 7 заседания.
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 шеста точка нямаше.
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с наше Решение № 416 по Протокол №
21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 262 от 08.06.2017 г. с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 552
1. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2016 г. до
31.05.2017 г.
Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2016 г. до
31.05.2017 г.
Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 266/12.06.2017 г., относно:
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска
собственост.
По нея докладва:
1. Румен Марков – председател 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 Акт за публична общинска
собственост № 3513/21.03.2012 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно
място” с площ от 1568 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033,
заедно с построените в него сгради. През 2012 година Общината предоставя безвъзмездно
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част от горепосоченият имот, а именно: два етажа от Административна делова сграда със
застроена площ от 230 кв. м., находяща се в град Две могили, улица „Христо Ботев” № 2
на ОДМВР – Русе за нуждите на Районно управление – град Две могили. Срокът на
договора изтича на 25.07.2017 г., поради което е необходимо вземане на ново решение.
Постъпило е заявление от Областна Дирекция на МВР град Русе, с което е отправена
молба за предоставяне на досега ползвания общински имот за безвъзмездно ползване от
ОДМВР-Русе за срок от още 5 (пет) години за нуждите на Районно управление – град Две
могили. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси,
общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде
приет.
Разисквания по 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. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 266 от 12.06.2017 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 553
1. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно за управление на Областна
Дирекция на МВР – Русе за нуждите на Районно управление – гр. Две могили част от имот
- публична общинска собственост, представляваща два етажа /първи и втори/ от
Административна делова сграда с идентификатор 20184.1.1033.2 със застроена площ от
230 кв. м., находяща се в гр. Две могили, бул. „България” № 84 с излаз към ул. „Христо
Ботев” № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033 за срок от 5 (пет)
години.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от
сключения договор в Общински съвет.
Осма точка от дневния ред:
Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 267/12.06.2017 г., относно:
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през
2016/2017 учебна година и проблемите, които стоят пред нея.
По нея докладва:
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Информацията за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни“ през 2016/2017
учебна година е разработена въз основа на: проведената контролна дейност през годината;
информация от задължителната документация; информация от преки наблюдения на
работата на персонала. През учебната година детската градина функционира с 3
възрастови групи: І- ва група в ДГ „Първи юни” с. Баниска (деца на 3-4 годишна възраст)20; Подготвителна група в ДГ „Първи юни” с. Баниска (деца на 5-6 годишна възраст)- 24;
Разновъзрастова група във филиал „Детелина” с. Бъзовец (деца на възраст от 3 до 6
години)- 24. Средната месечна посещаемост за учебната година е около 75% за децата от
подготвителна група, подлежащи на задължително предучилищно образование.
Цялостната организация, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина са
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подчинени на действащата нормативна уредба, а именно: Кодекс на труда; Закон за
здравословни и безопасни условия на труд; Основни нормативни актове в областта на
трудовите правоотношения, безопасността и хигиената на труда.
За учебната 2016/2017 г. в детската градина действа Правилник за осигуряване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Има разработен План за обучение и
действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Във връзка с тях, в ДГ „Първи юни“
се спазват основните изисквания за безопасност на деца и персонал. Гарантирана е
пожарната безопасност, чрез изпълнение на действащите норми, правилници, наредби и
предписания на РСПБЗН. Учителите и помощният персонал са запознати с действията при
бедствия, аварии и катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. Електрическите
инсталации в детската градина и филиалите се поддържат в изправност .
В началото на отоплителния сезон е издадена заповед на директора за работа с
отоплителните съоръжения. Пространствата пред входовете на детската градина и
филиалите се почистват от сняг и се опесъчават. Наличните противопожарни уреди са
поставени на видни места и се поддържат в изправност. При провеждане на
образователно- възпитателната работа се спазват всички ергономични условия. Не се
допуска обучение и работа на деца, учители и друг персонал в замърсени занимални и
други помещения. Спазват се хигиенните норми за микроклимат, шум и осветление. ДГ и
филиала са снабдени с необходимите медикаменти за оказване на долекарска помощ.
Медицинската сестра осигурява компетентно медицинско обслужване на децата,
учителите и непедагогическия персонал, а също провежда необходимата здравнопрофилактична дейност. За всяко работно място в детската градина и за отделни
съоръжения в кухните има разработени инструкции за безопасна работа. За безопасност
на персонала се провеждат инструктажи, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
В представената информация като проблеми са посочени, че е необходимо да бъдат
създадени реални условия за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата от детската градина по чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. В началото на
предстоящата учебна година трябва да се направи оценка на индивидуалните
потребности на всички новопостъпили деца, както и да се изготви план за подкрепа на
детето (при необходимост) от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската
градина. За целта педагогическите специалисти в детската градина, които ще извършват
оценяването, трябва да се включат в обучение или консултация със специалисти от
Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Да се
осъществи пълен обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно
образование на 5- и 6- годишна възраст, чрез съвместна работа на директора на детската
градина с Дирекция Социално подпомагане Две могили и Кметства с. Баниска и с.
Бъзовец. Необходимо е също така да се направят освежителни ремонтни дейности на
занималните в ДГ с. Баниска и филиал с. Бъзовец. Необходимо е извършване на ремонтни
дейности на покрива на филиал с. Бъзовец: ремонт и подмяна на керемиди, улуци.
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта,
спорта и туризма” разгледа на свое заседание информацията и излезе със становище тя да
бъде приета.
Разисквания по осма точка нямаше.
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и
Докладна записка с вх. № 267 от 12.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
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№ 554
1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи
юни”, село Баниска през 2016/2017 учебна година и проблемите, които стоят пред нея.
Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село
Баниска през 2016/2017 учебна година и проблемите, които стоят пред нея.
Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 269/12.06.2017 г., относно:
Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили през
2016/2017 година и проблемите, които стоят пред нея.
По нея докладва:
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”:
Информацията за работата в ДГ „Св. св. Кирил и Методий “ за учебното време на
2016/2017 учебна година е изготвен въз основа на преглед на изпълнението на годишния
план. Цялостната дейност на ДГ „Св. св. Кирил и Методий “ през 2016/2017 учебна година
протича съгласно залегналите в годишния план и плана за действие по стратегията цели и
задачи. Създадена е система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и
отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно възпитателния процес. Обучението и възпитанието в детската градина е ориентирано към
придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на
детето към училищно образование, постигане на държавните образователни стандарти,
развитието на детската личност и търсене на единство и хармония във физическото,
познавателното, езиковото, духовното-нравственото и социалното развитие на детето.
През настоящата учебна година в ДГ „Св. св. Кирил и Методий “ функционират
шест детски групи.
Проблемите, които стоят пред ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили при
подготовката на учебната 2017/2018 г. са:
По отношение на материално - техническата база:
Недостигът на финансови средства е
причина почти всички проблеми с
материалната база от миналата учебна година да продължават да съществуват. Някои
помещения в основната сграда на ДГ, вследствие на течовете от покривната
конструкция, се нуждаят от частичен ремонт и пребоядисване за новата учебна година.
От частично пребоядисване и освежаване се нуждае и сградата на филиала. Дворното
пространство и площадките за игра на открито и към двете сгради се нуждаят от
премахване на опасните съоръжения за игра и подравняване на терена. Дворът на
филиала се нуждае и от озеленяване. Необходима е подмяна на дограмата на входовете
на ДГ, за да се подобри енергийната ефективност. Всички вътрешни врати и техните
каси са повредени в долната част и също се нуждаят от подмяна. Осветителните ни
крушки непрекъснато изгарят поради остарялата и повредена инсталация. За да
отговарят условията в помещенията на нормите на осветеност, се нуждаем от
подновяване на осветителните крушки, което не винаги успяваме да осигурим
своевременно. Необходима е подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.
Отоплителната система има твърде висок разход на гориво, ниска ефективност и
утежнява бюджета. В кухненския блок е необходима подмяна на поне две от четирите
фурни, амортизирани и повредени с годините.
По отношение на организацията на работа:
За задължително предучилищно обучение през настоящата учебна година бяха
обхванати 70 деца на възраст 5-7 години. Тази есен 37 от тях продължават образованието
си в училище. Комисията по приема разгледа постъпилите към момента заявления за
постъпване на деца в детската градина за предстоящата учебна година. Все още не е
достигнат необходимия брой заявления за прием за попълване броя места в шестте
съществуващи детски групи. За предстоящата 2017/2018 учебна година за задължително
предучилищно обучение, по данни към момента, ще бъдат обхванати 63 деца на възраст
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5-6 години. Децата, с обявен постоянен адрес в град Две могили и подлежащи на
задължително предучилищно обучение за следващата учебна година, които до този
момент не са посещавали детската градина, не са открити на посочения адрес. В края на
месец юни ще обявим реализирания прием за учебната 2017/2018г. и свободните места,
ако все още има такива. Прогнозираме запазване броя на детските групи, но към
настоящия момент групата във филиала и една от групите в основаната сграда са
маломерни. За новата учебна година, предстои попълване на свободни места за
педагогически специалисти.
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта,
спорта и туризма” разгледа на свое заседание настоящата информация и излезе със
становище тя да бъде приета, като се обръща към Кмета на Общината да обърне внимание
на по-сериозните проблеми, с които се сблъсква детското заведение.
Разисквания по девета точка нямаше.
По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и
Докладна записка с вх. № 269 от 12.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 555
1. Приема за сведение Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”,
град Две могили през 2016/2017 година и проблемите, които стоят пред нея.
Приложение: Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, град
Две могили през 2016/2017 година и проблемите, които стоят пред нея.
Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 270/12.06.2017 г., относно:
Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две
могили и дейностите към нея.
По нея докладва:
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
С писмо Общинска избирателна комисия Две могили е уведомила кмета на
общината за свое решение, относно предсрочно прекратени правомощия на кмета на
кметство Каран Върбовка, община Две могили, Михаил Николов Трифонов, поради
настъпила смърт. Според Изборния кодекс при предсрочно прекратяване на
пълномощията на кмет се насрочват частични избори само в населените места, които към
датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изисквания от Закона за
административно-териториалното устройство на Република България. Съгласно
цитираната разпоредба условията за създаване на кметство са наличие на население над
350 души общо в населените места, образуващи кметство.
Населението на съответното населено място включва всички лица с постоянен
адрес на територията на това населеното място, включително и ненавършилите
пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от
свобода. Видно от приложената таблица на българските граждани от Национална база
данни „Население”, ГД ГРАО, населението на село Каран Върбовка по постоянен адрес е
339 души. С оглед изложените до тук факти е видно, че по силата на закона село Каран
Върбовка загубва статута на кметство и не следва да се произвеждат частични избори.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация в
населено място, което не е административен център на кметство, кметът на общината
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може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената
численост и структура на общинската администрация. С действащата структура на
Община Две могили, приета с Решение № 426 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. в т. 1.3 и
т. 1.4. са утвърдени 9 щ. бр. кметове на кметства и 2 щ. бр. кметски наместници.
С оглед извършените промени в нормативната уредба и предсрочното прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Каран Върбовка структурата и числеността на
общинска администрация Две могили следва да се измени, като се утвърдят щатни бройки
за 8 (осем) кметове на кметства и 3 (трима) кметски наместника.
С одобряването на действащата структура на общинска администрация с Решение
№ 426 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. се създадоха отдел „Общинска собственост и
регионално развитие” в Дирекция „Регионално развитие” с 5 щатни бройки, в това число
началник на отдела, и отдел „Местни данъци и такси” в Дирекция „Финанси, местни
данъци и такси” с 5 щатни бройки. След провеждане на задължителните конкурси по реда
на Закона за държавния служител бяха заети длъжностите на началници на отдели.
Поради това Кметът на Общината предлага следните промени с цел оптимизиране на
структурата и разходите за издръжка на общинска администрация, а именно:
1. Намаляване с 1 (една) щатна бройка в отдел „Общинска собственост и
регионално развитие”, а именно длъжността на ст. експерт „Земеделие и гори”, тъй като в
задълженията на началника на отдела са включени и тези на ст. експерта. Това ще доведе
автоматично и до намаляване с 1 (една) щатна бройка като цяло в дирекция „Регионално
развитие”;
2. Преместване на 1 (една) щатна бройка от отдел „Местни данъци и такси” в отдел
„Финансово-стопански дейности и бюджет” поради увеличения обем на работа с оглед
регистрацията на общината по Закона за данък върху добавената стойност,
администриране на дейност „Чистота” и увеличаване броя на кметските наместници. По
този начин щатните бройки в отдел „Местни данъци и такси” ще станат 4 (четири), а в
отдел „Финанси, местни данъци и такси” - 6 (шест) и ще се запази общата численост в
Дирекция „Финанси, местни данъци и такси”;
3. Намаляване с 1 (една) щатна бройка на специалистите в кметства поради
промяна в статута на кметство Каран Върбовка.
Предложените промени отговарят на нормативните изисквания на Наредбата за
прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
След като втора комисия разгледа на свое заседание докладната записка с
направените предложения в нея, изказахме несъгласието си с намаляване на щатната
бройка на специалиста в село Каран Върбовка, тъй като жителите в селото са 339 и те се
нуждаят от такъв човек, който да ги обслужва. Кметът на Общината присъства на
заседанието на комисията и прие това наше решение.
Разисквания по десета точка нямаше.
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:
Колеги, аз ще зачета изцяло проекта на решение, заедно с направените промени от
втора комисия, след което ще подложа на гласуване само точката, която касае бройката в
село Каран Върбовка. След прогласуването на тази точка ще пусна листа за гласуване.
„1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация
Две могили, приета с Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет Две могили
по Протокол № 21 от 22.12.2016 г., относно одобряване структурата и числеността на
общинска администрация Две могили и дейностите към нея, както следва:
1.1. Точка 1.1. се изменя така:
„1.1. Общинска администрация
65 щ. бр.”
1.2. Точка 1.1.2. се изменя така:
„1.1.2. Дофинансиране с общински приходи
24 щ. бр.”
1.3. Точка 1.3. се изменя така:
„1.3. Кметове на кметства
8 щ. бр.”
1.4. Точка 1.4. се изменя така:
„1.4. Кметски наместници
3 щ. бр.”
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1.5. Точка 1.11. се изменя така:
„1.11. Дирекция „Регионално развитие” – 12 щ. бр., в това число директор на
дирекция и:”
1.6. Точка 1.11.2. се изменя така:
„1.11.2. Отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 4 щ. бр., в това
число началник на отдел;”
1.7. Точка 1.12.1. се изменя така:
„1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет” – 6 щ.бр., в това число
началник на отдел, той и главен счетоводител;”
1.8. Точка 1.12.2. се изменя така:
„1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси” – 4 щ. бр., в това число началник на
отдел.”
2. Решението влиза в сила от 26.06.2017 г.
3. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението.”
Колеги, който е съгласен с предложението на втора комисия, бройката на
специалиста в село Каран Върбовка да се запази, което означава, че т. 1.9. от проекта на
решение ще отпадне, така както го изчетох, 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 десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 463, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс и
чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България, Решение № 171-МИ от 25.05.2017 г. на Общинска избирателна комисия
Две могили и Докладна записка с вх. № 270 от 12.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 556
1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две
могили, приета с Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет Две могили по
Протокол № 21 от 22.12.2016 г., относно одобряване структурата и числеността на
общинска администрация Две могили и дейностите към нея, както следва:
1.1. Точка 1.1. се изменя така:
„1.1. Общинска администрация
65 щ. бр.”
1.2. Точка 1.1.2. се изменя така:
„1.1.2. Дофинансиране с общински приходи
24 щ. бр.”
1.3. Точка 1.3. се изменя така:
„1.3. Кметове на кметства
8 щ. бр.”
1.4. Точка 1.4. се изменя така:
„1.4. Кметски наместници
3 щ. бр.”
1.5. Точка 1.11. се изменя така:
„1.11. Дирекция „Регионално развитие” – 12 щ. бр., в това число директор на
дирекция и:”
1.6. Точка 1.11.2. се изменя така:
„1.11.2. Отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 4 щ. бр., в това
число началник на отдел;”
1.7. Точка 1.12.1. се изменя така:
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„1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет” – 6 щ.бр., в това число
началник на отдел, той и главен счетоводител;”
1.8. Точка 1.12.2. се изменя така:
„1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси” – 4 щ. бр., в това число началник на
отдел.”
2. Решението влиза в сила от 26.06.2017 г.
3. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението.
Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 271/13.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Фонд „Социална закрила” към Министерство
на труда и социалната политика.
По нея докладва:
1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Община Две могили ще кандидатства за финансиране към Фонд „Социална
закрила” към МТСП. Целта на финансовата помощ е Организиране и провеждане на
фестивал на децата от ЦОП от Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА
ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“; стимулиране интереса на децата и
младежите с различен социален статус в културното и образователно развитие и
увеличаване възможностите за откриване и творческо развитие на даровити деца и
младежи от социалните институции и деца от етносите. Осигуряване на поле за изява на
творческите заложби и потенциал на децата.
Средства от фонда се отпускат само когато дейностите не са финансирани от
републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски
и други международни фондове или други финансови механизми.
Наименованието на проекта е „Организиране и провеждане на фестивал на децата
от ЦОП от Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА,
РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“, на стойност до 5 990,00 лева, като община Две могили трябва
да участва със собствено съфинансиране до 10 % от общата стойност на проекта или
599,00 лева.
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет.
Разисквания по единадесета точка нямаше.
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 271
от 13.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 557
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Организиране и
провеждане на фестивал на децата от ЦОП от Североизточна България под надслов
„ОРЛОВА ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“, финансиран от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.
2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Организиране и провеждане на
фестивал на децата от ЦОП от Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА
ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“ в размер до 10 % от общата стойност на
проекта или 599.00 лева.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение решението на Общинския съвет.
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Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 272/13.06.2017 г., относно:
Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две
могили 2014-2020 г.”
По нея докладва:
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”:
Общинският план за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е
приет от Общински съвет – Две могили с Решение № 464 по Протокол № 30/27.09.2013 г..
Чрез изпълнението му, се предвиждаше в Общината да бъдат усвоени 79 371 549 лева. С
тези средства, от изостанал селски район Община Две могили следваше да се превърне в
развиващ се район с добри икономически, социални и екологични условия в населените
места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия
фактор.
Планът разглежда четири основни приоритета, а именно:
Приоритет 1: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и
подобряване стандарта на живот на хората. Тук се предвижда са се реализират шест
основни цели чрез 37 мярки на обща стойност от 21 389 000 лева;
Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на
икономическите и социалните процеси в населените места на общината. Тук се предвижда
са се реализират две основни цели чрез 47 мярки на обща стойност от 34 154 059 лева;
Приоритет 3: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване
на жизнената среда. Тук се предвижда са се реализират осем основни цели чрез 29 мярки
на обща стойност от 21 470 500 лева;
Приоритет 4: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две
могили. Тук се предвижда са се реализират шест основни цели чрез 17 мярки на обща
стойност от 2 358 000 лева.
От приемането на Общинския план за развитие на Община Две могили до
настоящият момент, той е допълван и изменен десет пъти, като в него са включени нови
мярки.
Междинната оцента на изпълнението на Общинския план за развитие, която
разглеждаме в момента се осъществява към средата на периода на действие на този план,
като целта е да се установи напредъкът по реализацията целите и приоритетите му.
В табличен вид e представeна информация относно първоначалните резултати от
изпълнението на Общинския план за развитие, от началото на плановия период - 2014 г.,
до м. април 2017 г, за който са налични отчетни данни. За яснота, мерките по отделните
приоритети са обособени в 10 групи:
1. Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок – 7 броя;
2. Мярката е частично изпълнена в рамките на предвидения срок – 1 брой;
3. Мярката не е изпълнена – 4 броя;
4. Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г. – 77 броя;
5. Мярката се изпълнява текущо, съобразно предвидените индикатори – 30 броя;
6. Мярката се изпълнява текущо, но резултатите са частични, под предвидените
годишни индикатори – 6 броя;
7. Мярката е изпълнена предсрочно – 31 броя;
8. Липсва информация за стартирало изпълнение – 8 броя;
9. Отчита се частично изпълнение по мярката, още преди началото на запланирания
срок – 2 броя;
10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято реализация се забавя – 3 броя.
Оттук можем да направим извод, че най-голям е делът на мерките, които предстои
да се изпълняват след 2017 г. Те представляват 46 % от общия брой мерки в Плана
Следват предсрочно изпълнените мерки – 18 % и мерките, които се изпълняват
текущо, съобразно предвидените индикатори – също 18%.
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За 5 % от мерките липсва информация за стартирало изпълнение, а 4 % от мерките
са вече изпълнени в рамките на предвидените срокове.
Липсата на информация за започнало изпълнение касае преди всичко мерки, чийто
краен срок за реализация е след 2017 г. и до края на плановия период – 2020 г.
За 3 % от мерките се отчита текущо изпълнение, но резултатите са частични, под
предвидените годишни индикатори.
Мерките с краен срок 2017 г., чието изпълнение се забавя, са 2 %.
Също 2 % е делът на неизпълнените мерки. Това са:
Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите
производства към европейските стандарти и изисквания, със срок за изпълнение 2015 г.;
Мярка 1.1.4. Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на
малките и средните предприятия в общината, със срок за изпълнение 2014 г.;
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз на територията на общината, с краен срок на
изпълнение 2016 г.;
Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и полско
зеленчукопроизводство, чийто срок е перманентен.
Имаме частично изпълнени:
Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в
района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Могилино, със срок на изпълнение
2016 г. По тази мярка, се отчита, че е изградена фотоволтаична инсталация само в с.
Могилино през 2013 г.
Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова
чука”, със срок на изпълнение 2017-2020 г.
Мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека, със срок на изпълнение 2018
– 2020 г.
Текуща се изпълняват
Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната
квалификация и за преквалификация;
Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно
безработни лица за намиране на работа;
Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината;
Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на животни в кравефермите
на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика;
Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие
на пчеларството и за реализация на продукцията;
Мярка 1.4.6. Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други
общини в България.
Липсва информация за стартирало изпълнение по:
Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO – стандартите в работата на общинската
администрация;
Мярка 4.3.1. Създаване на нови публично-частни партньорства в областта на
публичните услуги и туризма;
Мярка 4.6.3. Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на
съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество,
екология и др.;
Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на
бизнеса.
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К.
А. Тимирязев” – гр. Две могили на фермерите, относно европейските изисквания и
стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция
на пазарите на Общността
Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността.
За други мерки следва да се ускори изпълнението, с оглед те да бъдат реализирани
в рамките на запланирания срок – 2017 г.:
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Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Иван Вазов” с. Острица;
Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Вела Пискова” с. Каран Върбовка.
Мярка 3.1.11. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с.
Баниска, Община Две могили има вероятност да не бъде изпълнена.
В междинната оценка са посочени, проектите, допринасящи за постигане на целите
и приоритетите на Общинския план за развитие, които са се изпълнявали през 2014 г. –
2016 г., от които общината е получила и очаква най-съществено финансиране и през
следващите години. Ще посоча част от тях:
1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница”, на стойност 1 871 116 лв.;
2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5
/Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец, с
подмяна на второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец по път Две могили-ОстрицаШироково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с. Чилнов, община Две могили, на
стойност 5 245 208 лв.;
3. Проект „Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в
читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”, на стойност 240 000 лв.;
4. Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Борово (Бяла, обл. Русе), на стойност 20 774 452 лв;
5. Проект „Модернизация на кухненското оборудване на кухненския блок в
Общинско предприятие Обществено хранене - гр. Две могили», на стойност 23 760,00 лв.;
6. Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE
1082, TGV 1137, RSE 2004, в Община Две могили”, на стойност 5 378 283,56 лв. Проектът
е със статус „Чакащ одобрение“;
7. Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили, област Русе”, на
стойност 1 954 000,00 лв. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;
8. Проект „Партньорство между училище и семейство – фактор за успешна
образователна интеграция на децата от етнически произход“, на стойност 474 813,40 лв.
Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;
9. Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с. Баниска,
Община Две могили“, на стойност 244 996,90 лв. Проектът е със статус „Чакащ
одобрение“;
10. Проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп
до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили“, на
стойност 1 299 116,97 лв. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;
11. Проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на
образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска,
Община Две могили, област Русе“, на стойност 982 255,61лв. Проектът е със статус
„Чакащ одобрение“;
12. Проект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили”, на стойност 703 047,23 лв,
Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;
13. Проект „Ремонт и реконструкция на покрив на спортен комплекс СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Две могили“ на стойност 70 254,39 лв. Проектът е със статус
„Чакащ одобрение“;
Междинната оценка са направени и изводи и дадени препоръки:
Изводи:
1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на
община Две могили 2014-2020 г. досега се изпълнява. Не са изпълнени в предвидения
срок само 4 от запланираните мерки в Плана;
2. По всички приоритети на Плана е налице напредък при изпълнение на мерките;
3. Налице е предсрочно изпълнение на 31 мерки, завършването на които е било
предвидено до края на 2017 г.
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4. Изразходените досега финансови ресурси за изпълнение на мерките в Общинския
план за развитие са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно.
5. Мерките в Плана, при които изпълнение по тях не е започвало, доколкото са
текущи, или крайният им срок е до края на 2017 г. или до 2020 година, са с голяма
важност за стратегическото развитие на общината. По тези мерки общинското
ръководство трябва още отсега да предприеме действия за гарантиране и ускоряване на
тяхната реализация.
Препоръки:
1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на
2020 г., като се внасят налагащите се изменения в тях.
2. Мерките с краен срок на изпълнение до 2020 г. да станат обект на непрекъснат
мониторинг и контрол от страна на общинското ръководство, тъй като те са най-много на
брой, изискват голям финансов ресурс и са със стратегическо значение за реализацията на
Плана и целите по основните му приоритети.
3. Да се оптимизират функциите и отговорностите на структурата за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира нейната дейност.
4. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за
реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната
инфраструктура.
5. При реализацията на Общинския план за развитие по-активно да се търси
съдействието на бизнеса, НПО и гражданското общество.
Втора комисия разгледа на свое заседание докладната записка и приложената към
нея междиннна оценка.
Становището ни е, да приемем предложения ни проект за решение.
Разисквания по дванадесета точка нямаше.
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и
Докладна записка с вх. № 272 от 13.06.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 558
1. Приема „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община
Две могили 2014-2020 г.”
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за
развитие копие от одобрената „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г.”
Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/14.06.2017 г., относно:
Продажба на движима вещ – общинска собственост.
По нея докладва:
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и
други дейности”:
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.
Ходовата част, спирателна система не са в добро техническо състояние.
Осветителната система е нова. Монтирани са нов съединител, маховик, венец.
Самоходното шаси е с хидравлична система, която подлежи на основен ремонт. Кошът е с
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товароносимост 1500-2000 кг., но е силно коризиран и е за подмяна. Гумите са износени и
има наличие на корозия по метални елементи. Двигателят подлежи на основен ремонт.
Експертната оценка на дълготрайния материален актив – самоходно шаси е 1320,00
лв.(хиляда триста и двадесет лева) без ДДС и 1584,00 лв. (хиляда петстотин осемдесет и
четири лева) с ДДС , съгласно доклада на експертния оценител от 09.05.2017 г.
На 26.05.2017 г. Общински съвет е взел Решение № 542, с което възлага на Кмета
на кметство с. Чилнов да предприеме необходимите действия за изпълнение на
решението, но съгласно чл. 35 от Закона за общинската собственост продажбата на имоти
и вещи – частна общинска собственост е в компетенциите на кмета на общината. Освен
това кметство с. Чилнов няма самостоятелна правосубектност, т. е. не е самостоятелно
юридическо лице.
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде
приет.
Разисквания по тринадесета точка нямаше.
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 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, чл. 36, ал. 1, т. 1,
ал. 2, чл. 51, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 99 от
Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 274 от 14.06.2017
г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал
се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 559
1. Отменя Решение № 542, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с
Протокол № 26/26.05.2017 г.
2. Дава съгласие за продажба на самоходно шаси, марка Т 16 М, модел „РАПИД”, с
рег. № Р 2148 ЕХ, след провеждане на публичен търг с явно наддаване.
3. Определя начална продажна цена 1 600.00 (хиляда и шестотин) лева без ДДС или
1 920.00 (хиляда деветстотин и двадесет) лева с ДДС при експертна оценка 1 320.00
(хиляда триста и двадесет) лева без ДДС или 1 584.00 (хиляда петстотин осемдесет и
четири) лева с ДДС, съгласно доклада на експертния оценител от 09.05.2017 г.
4. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена.
5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за:
провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описаната в т. 1
движима вещ;
6. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие
от същия в Общински съвет.
Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 275/15.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта.
По нея докладва:
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Община Две могили ще кандидатства с проект „Реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон в сградата на СУ
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили” към Министерство на младежта и спорта по
Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на
спортни обекти и съоръжения.
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Проектът е насочен към привеждане на състоянието на училищната спортна база в
съответствие с утвърдените международни стандарти и изисквания на ЕС и осигуряване
на по - добри условия за обучаващите се. От 3 години физкултурния салон в СУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Две могили не функционира. Заради липса на условия за
провеждане на нормален учебен процес салона, съблекалните и санитарните възли са
затворени, а децата играят навън или в една от по-малките зали в училището.
Предприемането на мерки за подобряване състоянието на училищната спортна база
би довело до осигуряване на условия и възможности за провеждане на задължителната и
избираема подготовка от учебния процес по ФВС. Училищната спортна база е и
единственото място, където учениците могат да играят и спортуват и през свободното си
време.
Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни проект на
решение да бъде приет.
Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 275 от 15.06.2017 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 560
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Реконструкция,
модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон в
сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" град Две могили” към Министерство на
младежта и спорта.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение решението на Общинския съвет.
Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/15.06.2017 г., относно:
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта.
По нея докладва:
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”:
Отново докладна записка свързана с желанието на Община Две могили да
кандидатства с проект „Изграждане на мини футболно игрище в поземлен имот с
идентификатор 20184.1.2878 в гр. Две могили” към Министерство на младежта и спорта
по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на
спортни обекти и съоръжения. През последните години в гр. Две могили и общината се
наблюдава засилено участие на младите хора в спортни дейности и мероприятия. На
територията на общината има сформирани отбори по футбол, тенис на маса, волейбол и
други спортове. С изграждането на мини футболно игрище биха се задоволили нуждите от
тренировъчни и състезателни дейности. По този начин общината би създала условия за
масов спорт сред ученици и възрастни, да утвърди спорта като необходимост, като
елемент, нужен за социално включване на всеки жител, форма на приобщаване към
обществеността – възможност за социална активност на жителите на общината чрез
здравословен начин на живот и двигателна култура.
Първа комисия разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със
становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет.
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
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 276 от 15.06.2017 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 561
1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Изграждане на
мини футболно игрище в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в гр. Две могили”
към Министерство на младежта и спорта.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение решението на Общинския съвет.
Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 220/25.04.2017 г., относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Христова Генова, живееща в град
Русе, алея „Момина сълза”, бл. 29, вх. Б, ет. 1.
По нея докладва:
1. Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”:
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание
молбата на г-жа Генова, в която тя твърди, че на 26.01.2017 година в къщата и в село
Кацелово, находяща се на ул. „Тончо Стисков” № 59 е избухнал пожар, в следствие на
който цялата къща и всичко в нея е изгоряло напълно. Поради това, което е преживяла е
постъпила за лечение в болница, тъй като е със заболяване на сърцето. След изписването и
е живяла за кратко при едната си дъщеря, след това при другата, а в момента живее на
квартира в град Русе. Пенсионерка е на 77 години, живее сама, съпругът и е починал
преди години. Иска да се върне да живее в родното си село, но в момента след пожара
къщата е негодна за живеене. Няма никакви странични доходи и е непосилно за нея да
отдели средства за ремонт. Нуждае се от помощ. Становището на комисията 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 гжа Генова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 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. 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. № 220 от 25.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие
РЕШЕНИЕ
№ 562
1. Отпуска на Анка Христова Генова, живееща в град Русе, алея „Момина сълза”,
бл. 29, вх. Б, ет. 1 еднократна финансова помощ в размер на 200 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.
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на
Общинския съвет”.
Седемнадесета 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 седмото заседание на
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.
Протоколът е изготвен на 26.06.2017 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)
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