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

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 28 
 

Днес, 28 юли 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и осмото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

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

съветника, присъстват 15 (петнадесет). 
Отсъстват: Стефан Димитров Стефанов и Светлана Йорданова Цветанова. 

 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, Галина Цветанова – 
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? 
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 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/19.06.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълниение 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. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                   Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 294/12.07.2017 г., относно: 

Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 
посредник на община Две могили. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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3. Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 295/12.07.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2016 – 2017 г.  

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

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

4. Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 296/12.07.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/12.07.2017 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/14.07.2017 г., относно: 

Включване на филиал “Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 
учебната 2017/2018 г. 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните 
детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.07.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 200, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 10/22.04.2016 г. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/17.07.2017 г., относно: 

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две 
могили за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на имот, находящ се в град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 
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13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/17.07.2017 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху изоставена нива в землището на с. Могилино. 
Докладва: Ивайло Иванов – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/17.07.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 31.03.2017 г. до 30.06.2017 г. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/17.07.2017 г., относно: 

Отмяна на Решение № 550, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 27/23.06.2017 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/17.07.2017 г., относно: 

Промяна статута на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

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

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

други дейности”. 

18. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 322/18.07.2017 г., относно: 

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

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

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

19. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 323/18.07.2017 г., относно: 

Информация за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска 
през учебната 2016/2017 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/18.07.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2017 година. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/18.07.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.07.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година.  

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

финанси”. 

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова, 
живееща в село Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1. 

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

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елица Димчева Димитрова 
живееща в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 24. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Найчо Койчев Маринов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Осогово” № 16. 

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

социални дейности”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Раамиева Салимова, 
живееща в град Две могили за раждане на трето дете – Рами Фикретов Рамиев. 

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

социални дейности”. 

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

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 313/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Тодорова Николова, 
живееща в град Две могили за раждане на трето дете – Рая Хюсеинова Илмиева. 

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

социални дейности”. 

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

27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 314/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Благоева, 
живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Иванил Ивайлов Благоев. 

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

социални дейности”. 

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

28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 315/17.07.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йознур Гюнал Ибраимова, 
живееща в град Две могили за раждане на близнаци – Нурехтин Ибрахимов Нурехтинов и 
Елия Ибрахимова Нурехтинова. 

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

дейности”. 

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

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/19.06.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълниение 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. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. Исканите 
промени за изменение и допълнение се правят в чл. 23, ал. 1, няма да зачитам подробно 
какви са те, всички разполагате с предложението. Изменения е допълнения се правят в чл. 
28, ал. 1; в чл. 51, ал. 1, т. 5; в чл. 62а, ал. 1; в чл. 62 в, ал. 2; в чл. 62 г. ал. 1.  

След като разгледахме и обсъдихме исканите промени комисията излезе със 
становище те да бъдат приети. 
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2. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание докладната 
записка и в хода на разискванията възникнаха доста въпроси, които бяха изяснени, след 
като поканихме Кмета на Общината и г-жа Андреева да присъстват на нашето заседание. 

Комисията излезе със становище предложенията за изменение и допълнение на 
наредбата на Кмета на Общината да бъдат приети, като правим предложение в § 4, т. 4, в 
таблицата под т. 10 таксата за Ямопочистваща машина – ИФА, вместо 40.00 лева да бъде 
60.00 лева на час, като вносителят на докладната записка го одобри. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Председател, аз предлагам текстът предложен в § 2 да отпадне и да си остане в 
стария вариант по наредбата. 

Използвам случая да Ви представя списък на жители от нашата Община, които са 
против повишаването на месечните такси на децата в ДГ, ако смятате за необходимо 
можете да попитате и Кметовете по населени места какво е мнението на жителите в 
техните кметства. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, първо ще прогласуваме двете предложения направени по § 2, съответно 
така, както е по докладната записка и предложението, което направи Общинският 
съветник Байчо Георгиев. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 8 (осем) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Г-н Председател, аз искам да кажа няколко думи преди да подложите на гласуване и 
останалите предложения. Разгледах списъка и знам, че той е бил причината докладната 
записка да отпадне за разглеждане на предходното заседание, когато отсъствах.  

Входирах отново докладната записка, не за да направя напук на някого. Сега ще 
изкажа какви са ми мотивите и се надявам, както Вие, така и жителите на Общината да ме 
разберат правилно. 

Непрекъснато повтаряме, че именно децата са нашият най-важен приоритет. Като 
казваме „наш”, това означава, че те са приоритет както на институциите, така и на 
обществото като цяло, но и най-вече на самите родители. Аз мисля, че първо родителите 
трябва да проявят най-голям интерес към децата си. Виждам, че тук проблемът е за едни 7 
лева и аз ще ви кажа защо съм се спрял точно на тази сума, аз не съм си я измислил. 35 
лева е основната такса за детска градина и с тези 7 лева, които предлагам, таксата става 42 
лева, които представляват 10 % от предходната МРЗ, сега както вече знаете тя е 460 лева. 
Смятам, че 10 % от размера на предходната МРЗ всеки един родител може да отдели за 
своето дете. 

Както всички знаете състоянието на сградите на ДГ е плачевно, в момента върви 
процедура за ОП за ремонт на покрива на ДГ в град Две могили и само него ние ще трябва 
да заплатим близо 205 000 лева. Всеки един родител трябва да се замисли и за условията, в 
които се отглеждат децата. Тези 7 лева няма да помогнат на Общината, но целта ми беше 
да провокирам това „гражданско общество” да видя какво е тяхното отношение към 
собствените си деца. Оказва се, че голяма част от хората пак чакат държавата да им реши 
проблемите. Моето мнение е, че след като си създал семейство и деца ти трябва да имаш 
отговорности към тях. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Всички ние оценяваме Вашата загриженост, но лично аз съм водил разговори с 
родители на деца в ДГ в село Баниска, които досега се съобразяваха с размера на детските 
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надбавки, които получават и пускат децата си на градина точно толкова дни в месеца, за 
колкото ще им стигнат тези средства. Предлагам това увеличение да се приеме с 
обсъждането на бюджета на Общината за 2018 г. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Ще подложа на гласуване само § 
2 и § 4, по които има направени две предложения. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Байчо Георгиев, а 
именно предложенията в параграф 2 да отпаднат, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. Това означава, че предложенията записани в § 2 отпадат. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Бюджет и финанси” в 
параграф 4, а именно: в т. 4, в таблицата под т. 10 таксата за Ямопочистваща машина – 
ИФА, вместо 40.00 лева да бъде 60.00 лева на час, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, подлагам на поименно гласуване текста на цялата наредба, с направените 
предложения за изменение внесена за разглеждане с Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 280/19.06.2017 г. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълниение 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. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
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13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   
 

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

7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 12, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и 

Докладна записка с вх. № 280 от 19.06.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 563 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в сила 
от 01.08.2017 г., както следва: 
 § 1. В  чл. 23, ал. 1 се правят следните допълнения и изменения: 
 1. Таблицата  в ал. 1 се изменя в следните редове: 

№ Такса За Две могили За селата 
За ден и 

сезон/лева 
За ден и 

сезон/лева 
Летен Зимен Летен Зимен 

1. За ползване на пазари с цел търговия със 
селскостопанска продукция 

2.00 1.50 1.50 1.00 

2. За ползване на пазари с цел търговия  2.00 1.50 1.50 1.00 
7. За търговска дейност на открито, 

включително за разполагане на маси, 
столове, витрини на кв.м 

0.10 0.10 0.05 0.05 

8. За ползване на места, върху които са 
организирани панаири, събори и празници, 
за продажба на стоки  на кв.м. 

4.00 3.50 3.00 2.50 

 2. В таблицата се добавя ред 10 със следния текст: 
№ Такса За Две могили За селата 

За ден и 
сезон/лева 

За ден и 
сезон/лева 

Летен Зимен Летен Зимен 

1. За ползване общински имот с цел 
разполагане на открито на кафе машини, 
автомати за топли напитки и безалкохолни 
напитки, автомати за пакетирани храни и 
закуски на кв. м 

1.00 1.00 1.00 1.00 

§ 3. Чл. 51, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения: 
1. Досегашният текст на ал. 1, т. 5 се изменя така: 
„5. Лицата, заплатили цена на услугата за посещение на туристически обект пещера 

„Орлова чука” в същия ден могат да посетят Къща – музей „Филип Тотю” в гр. Две могили 
след представяне на касовият бон”. 
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 § 4. В чл. 62 се правят следните изменения: 
 1. В чл. 62а, ал. 1 се правят следните изменения: 
 2. Досегашната ал. 1 се изменя така: 
 „Ал. 1 За депониране на излишни земни маси на определените от общината места се 
определя цена на услугата в размер на 4.80 лева на куб. м. с включен ДДС.” 
 3. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 
 „Ал. 2 За депониране на строителни и производствени отпадъци на определените от 
общината места се определя цена на услугата в размер на 6.00 лева на куб. м. с включен 
ДДС.” 
 4. Настоящата ал. 2 става ал. 3. 
 5. Настоящата ал. 3 става ал. 4. 
 6. Срокът за изпълнение на обикновената административна услуга става 5 дни и 
таблицата придобива следния вид: 

№  Вид административна услуга 

Срок за изпълнение 

обикновена 

5 дни/лв. 

бърза 

1 ден/лв. 

1. Издаване на документи от значение за 
признаване, упражняване или погасяване на 
права или задължения по Закона за местните 
данъци и такси. 

 
 
 

3.00 

 
 
 
- 

2. Издаване на копие от подадена данъчна 
декларация. 

 
4.00 

 
8.00 

 
3. 

Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот и незавършено 
строителство. 

1. за земеделски земи и гори; 
2. за останалите имоти и права. 

 
 

5.00 
10.00 

 
 

10.00 
20.00 

4. Издаване на препис от документ за платен 
данък върху превозни средства. 

 
3.00 

 
6.00 

5. Издаване на препис от документ за платен 
данък върху недвижими имоти и такса за 
битови отпадъци. 

 
 

3.00 

 
 

6.00 
6. Издаване на удостоверение за дължим и 

платен данък върху наследство. 
 

4.00 
 

8.00 
7. Издаване на удостоверение за дължим 

размер на патентния данък. 
 

4.00 
 

8.00 
8. Предоставяне на данъчна и осигурителна 

информация. 
 

4.00 
 

8.00 
9. Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на задължения по Закона за местните 
данъци и такси. 

 
 

4.00 

 
 

8.00 
10. Заверка на документи по местни данъци и 

такси за чужбина. 
  

10.00 
11. Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на право на строеж. 
1. за земеделски земи и гори; 
2. за останалите имоти и права. 

 
 

5.00 
10.00 

 
 

10.00 
20.00 

12. Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване. 

1. за земеделски земи и гори; 
2. за останалите имоти и права. 

 
 

5.00 
10.00 

 
 

10.00 
20.00 
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13. Издаване на удостоверение за декларирани 
данни. 

 
4.00 

 
8.00 

 
 

  

7. В чл. 62 в, ал. 2 се правят следните изменения: 
 Досегашния текст на ал. 2 се изменя така: 
 „а) За една вечер – 135.00 лева на вечер за ползване на цялата хижа; 
 б) За наемане на стая  с три легла -50.00 лева на вечер; 
 в) За наемане на стая с две легла – 36.00 лева на вечер.”  

8. В чл. 62 г. ал. 1 се правят следните допълнения: 
В таблицата в ал. 1 се правят следните допълнения: 

№ Вид услуга Цена 

4. Ползване на автогрейдер 50.00 лв. на час летен 
сезон 

60.00 лв. на час зимен 
сезон 

5. Транспорт до мястото на услугата с автогрейдер 1.20 лева на км. 

6. Ползване на самоходно шаси 12.00 лева на час 

7. Транспорт до мястото на услугата със самоходно 
шаси 

1.20 лева на км. 

8. Трактор СМТ 3-80 33.00 лева  на час 

9. Транспорт до мястото на услугата Трактор СМТ 3-
80 

1.20 лева на км. 

10. Ямопочистваща машина - ИФА 60.00 лева на час 

11. Транспорт до мястото на услугата с 
ямопочистваща машина - ИФА 

1.20 лева на км. 

12. валяк 18  лева на машиносмяна 

13. Транспорт до мястото на услугата с валяк 1.20 ева на км. 

§5. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбите на § 1, § 3 и § 4 влизат в сила от 01.08.2017г.  
2. Разпоредбата на т. 7 от § 1 се прилага по отношение на лицата, заявили услугата 

след 01.08.2017 г.  
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 294/12.07.2017 г., относно: 

Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 
посредник на община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните; Закона за 
общинския дълг и Закона за обществените поръчки налагат и местната нормативна уредба 
да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, 
приложими за общините 

Съгласно чл. 19. от Закона за общинския дълг, Процедурата за избор на финансова 
или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, 
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прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от 
общинския съвет.  

Целта на проекта на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, 
или финансов посредник е: постигане на съответствие с нормите на Закона за общинския 
дълг, Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки; спазване 
принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните 
власти. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Процедура за избор на финансова  
или кредитна институция, или финансов посредник се свеждат до постигане на целите, 
наложили приемането и, а именно: синхронизиране на текстовете от процедурата с 
действащото законодателство в Република България; законосъобразност при цялостната 
организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община 
град Две могили; по – добра информираност на местната общност и избор на 
икономически най-изгодно решение; осъществяване на граждански контрол върху 
работата на администрацията. 

Предлаганият проект за Процедура за избор на финансова или кредитна 
институция, или финансов посредник на Община град Две могили е разработен в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание подробно 
предлаганата ни процедура и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
294/12.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

23 от Закон 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. 19 от 

Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 294 от 12.07.2017 г. след 

проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 564 
  

1. Приема Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов 
посредник на община Две могили. 

Приложение: Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов 
посредник на община Две могили 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 295/12.07.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2016 – 2017 г.  

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2016 – 
2017 г. Информацията е много обширна, в нея са записани постигнатите резултати на 
възпитаниците на центъра, описании са и проблемите, които стоят за разрешаване, някои 
от които са: необходимо е частично пребоядисване на репетиционната зала, коридора и 
санитарните помещения  в сградата; необходима е и подмяна на осветителните тела в 
помещенията, които не съответстват на изискванията на БДС ЕN 12464 – 1. 
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Становището на комисията е представената ни информация да бъде приета. 
Разисквания по трета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 
295/12.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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. № 295 от 12.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 565 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2016 – 2017 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2016 – 2017 г.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 296/12.07.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 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”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни информация. За 
съжаление през м. май бяха предсрочно прекратени правомощия на кмета на кметство 
Каран Върбовка – Михаил Николов Трифонов, поради настъпила смърт. Населението на 
селото е паднало под 350 души, което наложи то да бъде преобразувано в кметско 
наместничество. Въпреки, че новоназначеният Кметски наместник е назначен само преди 
два месеца, чест прави това, че се е постарал да подготви настоящата информация. 

Към 30.06.2017г. жителите с постоянен адрес са 338 души, а с настоящ адрес са 32 
души. Отчита се отрицателен демографски прираст в предвид на това, че раждаемостта е 
слаба, през отчетния период има родени 2 деца, а 10 са починалите през периода. 
Възрастовата структура също е неравномерна, като по-голям процент от жителите са в 
напреднала възраст. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета, като предлагам в 
решението в т. 1 да се запише с наклонена черта „Кмета/Кметския наместник …”. Счетам 
все пак, че така е редно, независимо, че новият наместник е назначен само преди два 
месеца. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 296/12.07.2017 
г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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. № 296 от 12.06.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 
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(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 566 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на 
Кмета/Кметския наместник на Кметство село Каран Върбовка  за периода от 01.07.2016 г. 
до 30.06.2017 г и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета/Кметския 
наместник на Кметство село Каран Върбовка  за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г и 
проблемите, които стоят пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/12.07.2017 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Докладната записка е във връзка с постъпило писмо от Областния управител на 
Област Русе в качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД - Русе за насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 
по водоснабдяване и канализация - град Русе за 31.08.2017 година от 11:00 часа.  

В писмото е предоставен за обсъждане и предложения за промени, проект на 
бюджет на Асоциацията за 2018 г., в който Областният управител, предлага 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 
2018 г. да бъде в размер на 20 000 лева, които представляват 35 % от общото финансиране, 
съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите. 

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

Разисквания по пета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
297/12.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
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11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 198в, ал. 8 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация и Докладна записка с вх. № 297 от 12.07.2017 г. след 

проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 567 
  

1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.08.2017 г. от 
11:00 часа в град Русе, определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили 
да го представлява. 

2. Дава съгласие препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за 2018 година да бъде от 20 000 
/двадесет хиляди/ лева. 

3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предостави препис – извлечение 
от настоящото решение на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и 
равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. В тази 
връзка Кметът на Общината ни предлага ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в 
списъка със защитените детски градини за учебната 2017/2018 г. 

В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че 
защитена детска градина е градина, закриването на която би довело до нарушаване 
достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. Съгласно 
Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. за защитена се определя детска 
градина, която ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст 
ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна 
възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-
близката друга детска градина или училище, които организират задължително 
предучилищно образование. 
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По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, 
през учебната 2017/2018 г. броят на децата ще бъде 40, като 20 от тях в задължителна 
предучилищна възраст. Във филиала на детската градина, който се намира в с. Бъзовец за 
учебната 2017/2018 година, броят на децата ще бъде 24, 13 от които в задължителна 
предучилищна възраст, като 4 са пътуващи от с. Чилнов. Видно е, че ако детската градина 
в с. Баниска и нейният филиал в с. Бъзовец бъдат закрити повече от 8 деца в задължителна 
предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км по наличната пътна мрежа до 
най-близката друга детска градина, която организира задължително предучилищно 
образование и има капацитет да приеме допълнителен брой деца в предучилищна възраст 
т.е. ДГ „Първи юни” - с. Баниска отговаря на критериите за защитена детска градина, 
поради което становището на комисията по образование е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
302/14.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 

3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

и 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. № 302 от 14.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 568 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включена 
Детска градина „Първи юни” – село Баниска, община Две могили, област Русе и нейният 
филиал „Детелина” – село Бъзовец. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване 
на Детска градина „Първи юни” – село Баниска в актуализирания Списък със защитените 
детски градини за учебната 2017/2018 г. 

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/14.07.2017 г., относно: 

Включване на филиал “Олга Жекова” – село Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” 
– град Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 
учебната 2017/2018 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Настоящата докладна записка е идентична с предходната, но тук става въпрос за ДГ в 
село Кацелово, където по прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. св. 
Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2017/2018 г. броят на децата във 
филиал „Олга Жекова” с. Кацелово ще бъде 17, от тях 10 в задължителна предучилищна 
възраст, като четири от децата са пътуващи от с. Острица и с. Каран Върбовка. Ако филиал 
„Олга Жекова” – с. Кацелово бъде закрит повече от 8 деца в задължителна предучилищна 
възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км по наличната пътна мрежа до най-близката 
друга детска градина, която организира задължително предучилищно образование и има 
капацитет да приеме допълнителен брой деца в предучилищна възраст т.е. филиала 
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отговаря на критериите за защитена детска градина, поради което становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
303/14.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

и 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. № 303 от 14.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 569 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включен 
филиал „Олга Жекова” село Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – 
град Две могили. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване 
на филиал „Олга Жекова” село Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – 
град Две могили в актуализирания Списък със защитените детски градини за учебната 
2017/2018 г. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните 
детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Още една докладна записка, касаеща включване на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили в Списъка на средищните детски градини в Република България за 
учебната 2017/2018 г. Мотивите са същите, като в предходните две, поради което 
комисията излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
304/14.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 

3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. 

и 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. № 304 от 14.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 570 
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1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка средищните детски градини за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включена 
Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване 
Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили в актуализирания Списък на 
средищните детски градини за учебната 2017/2018 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение за 
включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
305/14.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

и 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. № 305 от 14.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 571 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените училища за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включено 
Основно училище „Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване 
на ОУ „Христо Ботев” – село Баниска в актуализирания Списък със защитените училища 
за учебната 2017/2018 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.07.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 200, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 10/22.04.2016 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Решение № 200 дадохме съгласието си за учредяване на Общински спортен клуб 
по бойни изкуства, като определихме за представител на Община Две могили в 
сдружението Борислава Иванова Грозева – специалист „Образование и спорт”. Към 
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момента Борислава Грозева не е служител на Община Две могили, което налага 
определяне на нов представител в сдружението. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема решения за 
участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в 
други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет.  

Аз имам само един въпрос към Кмета на Общината – какво се случва с този спортен 
клуб, функционира ли? 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Наистина имахме желание този спортен клуб да стане общински и всичко, което се 
искаше от нас е свършено. 

2. Габриела Маджарова – Кметски наместник на село Широково: 

С Борислава Иванова Грозева – специалист „Образование и спорт” подгатвихме 
документите, които се изискваха, внесохме ги в съда, но имахме някои проблеми, затова 
сега ще започнем отначало и дано този път успеем да го регистрираме. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
306/14.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 200, взето на заседание на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1, т. 15 предл. второ, чл. 27, ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 7 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 306 
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от 14.07.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 572 
  

1. Изменя т. 2 от Решение № 200, взето на заседание на Общински съвет - Две 
могили с Протокол № 10/22.04.2016 г., като след думите „Определя представител на 
Община Две могили”, вместо „Борислава Иванова Грозева, специалист „Образование и 
спорт” се записва „Галина Донева Кръстева, мл. експерт „Образование и спорт”. 

2. Останалата част от решението остава непроменена. 
3. Упълномощава кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на 

решението. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/17.07.2017 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две могили 
за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Кметът на общината в своята дейност се ръководи от закона, от актовете на 
общинския съвет и от решенията на населението. В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, той организира 
изпълнението на актовете на общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти 
годишно. Предвид това ни е представен отчет за изпълнение на решенията на Общински 
съвет за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017г. 
 През отчетния период Общински съвет е приел 125 решения, от които 49 са 
изпълнени, 11 са в процес на изпълнение, а 5 не са изпълнени по обективни причини – 1 се 
отнася до изплащане на еднократна финансова помощ и лицето не се е явило за 
получаване, две касаят кандидатстване с проекти по програми, при които са променени 
условията, две решения са за отдаване под наем и продажба, при които кандидатите не са 
се явили, за да се финализира процедурата; три от решенията са отменени – едното по 
решение на Административен съд – Русе, другото е върнато за ново обсъждане от 
областния управител и третото – на основание чл. 99 АПК.Останалата част от решенията 
не подлежат на изпълнение. В отчета са включени и 14 решения от предходния отчетен 
период, чието изпълнение не е приключило към момента на внасяне за разглеждане на 
отчета за второто полугодие на 2016 г. 

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

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
307/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение № 416 по 

Протокол № 21 от 22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 307 от 17.07.2017 г. след 

проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 573 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 
година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска 
администрация Две могили за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на имот, находящ се в град Две могили. 

По нея докладва:  

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

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

Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост: 
„Публична общинска собственост са: 1. имотите и вещите, определени със закон; 2. 
имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 
самоуправление и местната администрация; 3. други имоти, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския 
съвет”, а съгласно чл. 6, ал. 1 от същия закон, имотите – публична общинска собственост, 
които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, се обявяват от 
Общински съвет за частна общинска собственост. 

Община Две могили е собственик на поземлен имот № 000207, находящ се в 
землището на гр. Две могили с площ от 2.582 дка. Имотът е с начин на трайно ползване 
„Блато” и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за водите е публична общинска собственост. 
След извършена проверка от Общинска служба по земеделие е установено, че имотът вече 
не е воден обект – блато и с протокол е променен начинът му на трайно ползване от 
„Блато” в „Друга посевна площ”, от което следва, че основанието, определящо 
собствеността като публична е отпаднало. 

В изпълнение на чл. 6, ал. 4, т. 6 от нашата Наредба № 7 ни е представено и 
становище от Общинска служба „Земеделие” и специалист „Общинска собственост” в 
Община Две могили. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности» разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
316/17.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Промяна на статута на собствеността от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в град Две могили. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
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7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, 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 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и 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. № 316 от 17.07.2017 г. след проведено поименно 

гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 574 
  

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: Поземлен имот № 000207 
по картата на възстановената собственост, находящ се в землището на гр. Две могили с 
площ 2.582 дка, предмет на Акт за публична общинска собственост № 1273/24.11.2008 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши всички необходими 
действия по съставянето на Акт за частна общинска собственост. 

3. В тридневен срок от съставянето на акта за общинска собственост да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Докладната записка касае промяна на статута на собствеността от публична в частна 
общинска на имот находящ се в землището на село Батишница. Става въпрос за бившата 
„Детска градина”, със застроена площ 364 кв. м., която ние закрихме с наше решение № 150, 
считано от 01.06.2016 г. От тогава имотът не се ползва и не задоволява обществените 
потребности от местно значение. Необходимостта от имота и построената в него сграда е 
отпаднала. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление, с което се изявява 
желание за закупуване на посочения имот. В интерес на общината е да бъде променен статута 
на собствеността и имотът да бъде обявен за продажба. По този начин най-вероятно сградата 
ще бъде ремонтирана и запазена, а и в общинския бюжет ще постъпят финансови средства, 
поради което становището на шеста комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
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1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да допълня, в основанията за приемане на решението да се запише 
чл. 305 от Закона за предучилищното и училищно образование и в т. 2 от решението след 
края на изречението да се запише „… и да изиска становище от Министъра на 
образованието и науката, съгласно чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно 
образование.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения за допълнение на решението. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
317/17.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Промяна на статута на собствеността от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 

от Правилник № 1 за за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 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, чл. 305 от Закона за предучилищното и училищно образование и Докладна 

записка с вх. № 317 от 17.07.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 575 
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1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: „Терен” от 3420 кв. м., 
съставляващо УПИ ІV в кв. 22 по регулационния план на с. Батишница, заедно с 
построената в него масивна двуетажна сграда, преставляваща „Детска градина”, със 
застроена площ 364 кв. м., предмет на АПОС № 3816/11.07.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши всички необходими 
действия, да се състави Акт за частна общинска собственост и да изиска становище от 
Министъра на образованието и науката, съгласно чл. 305, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищно образование. 

3. В тридневен срок от съставяне на акта за общинска собственост, да представи 
копие от същия в Общински съвет. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/17.07.2017 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху изоставена нива в землището на с. Могилино. 
По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка, която е във връзка с постъпило в Общината мотивирано искане от Общинска 
служба по „Земеделие” за възстановяване правото на собственост върху недвижим имот № 
002001, с площ от 2,901 дка, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на 
земята при неполивни условия IV, находящ се в землището на с. Могилино. Към искането 
е приложено съдебно решение, с което е установено по отношение на Поземлена комисия - 
Две могили, че наследниците на Кънчо Савов Начев, б.ж. на с. Могилино, имат право да 
възстановят собствеността си върху земеделска земя с площ от 2730 кв.м., находяща се в 
землището на с. Могилино, която е изключена от регулационния план. 
 След като име вече съдебно решение на нас не ни остава нищо друго, освен да се 
съгласим с него, поради което шеста комисия излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
318/17.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Предоставяне право на собственост върху изоставена нива в землището 

на с. Могилино. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
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12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка 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. 45ж, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи във връзка с & 27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи и Решение № 203 от 29.12.2000 г. по гражданско дело № 388 на Беленски районен 

съд по описа за 2000 г. и Докладна записка с вх. № 318 от 17.07.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 576 
  

1. Предоставя на наследниците на Кънчо Савов Начев, б.ж. на с. Могилино, община 
Две могили, област Русе следния недвижим имот: Имот № 002001, с площ 2.901 дка, начин 
на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІV 
(четвърта), находяща се в с. Могилино, община Две могили в местността 
„ХАРМАНДЖИЛЪКА" с ЕКАТТЕ 30380, при граници и съседи: имоти №№ 027016, 
027002, 0020024, съгласно скица-проект № Ф523563/28.06.2017 г. на Общинска служба по 
„Земеделие” град Борово, офис Две могили. 

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

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/17.07.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 31.03.2017 г. до 30.06.2017 г. 

По нея докладва:  

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

С докладната записка ни се предлага да одобрим разходите за командировки на 
Кмета на Общината, които са в размер на 20 лева за периода 31.03.2017 г. до 30.06.2017 г. 
Тук няма какво да коментираме, становището на първа комисия е предложеният ни проект 
на решение да бъде приет. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
319/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

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

администрация и Докладна записка с вх. № 319 от 17.07.2017 г. след проведено явно 
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гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 577 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 31.03.2017 г. до 
30.06.2017 г. на Кмета на общината – Божидар Димитров Борисов в размер на 20.00 
/двадесет/ лева, както следва: 

- РКО № 419/29.05.2017 г.       10.00 лева; 
- РКО № 531/30.06.2017 г.       10.00 лева. 
2. Председателят на Общински съвет няма направени командировъчни разходи в 

страната за периода. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/17.07.2017 г., относно: 

Отмяна на Решение № 550, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 27/23.06.2017 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С наше Решение № 550, дадохме съгласието си да се обяви за частна общинска 
собственост имотът представляващ „Дворно място” от 1280 кв. м., находящ се в 
землището на с. Чилнов, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда със 
застроена площ от 170 кв. м., представляваща „Детска градина”. 

След предприемане на действия за съставяне на Акт за частна общинска 
собственост се е установило, че в недвижимия имот УПИ XII-168 съществуват сгради, а 
именно: Масивна едноетажна сграда „Детска градина” и Масивна едноетажна сграда.  

Със своя заповед Кметът на Община Две могили е назначил комисия, която да 
установи наличието и състоянието на намиращите се в имота сгради. След посещение на 
място, комисията е установила наличието на масивна едноетажна сграда със застроена 
площ от 170 кв. м., представляваща „Детска градина”; едноетажна сграда, със застроена 
площ от 33 кв. м., представляваща „Склад” и долепен до нея „Навес”, със застроена площ 
от 10 кв. м.  

Предвид това, Кметът на Общината предлага да бъде съставен нов Акт за публична 
общинска собственост, в който да бъдат описани и останалите сгради, находящи се в 
имота и едва след това да ни бъде предложено да вземем решение за промяна на статута на 
собствеността от публична в частна общинска собственост. 

Ето защо се налага сега ние да отменим нашето решение и след като комисията 
разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение излезе със становище той 
да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
320/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 99, т. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 320 от 17.07.2017 

г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 578 
  

1. Отменя Решение № 550, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 27/23.06.2017 г. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/17.07.2017 г., относно: 

Промяна статута на собствеността от публична общинска собственост в частна 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 „Дворно място” от 1280 кв. м., съставляващо 
УПИ XII - 168 в кв. 18 по регулационния план на с. Чилнов, заедно с построените в него: 1. 
Масивна едноетажна сграда, представляваща „Детска градина”, със застроена площ 170 кв. 
м.; 2. Едноетажна сграда, със застроена площ от 33 кв. м., представляваща „Склад” и 
долепен до нея „Навес” със застроена площ от 10 кв. м. предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 3817/17.07.2017 г. С Решение № 37/19.12.2007 г. на Общински 
съвет е закрита ЦДГ „Радост” – с. Чилнов, считано от 02.01.2008 г. Оттогава имотът не се 
ползва и не задоволява обществени потребности от местно значение - не са налице 
предпоставките на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост. Необходимостта от 
имота и построените в него сгради е отпаднала. В деловодството на Община Две могили е 
постъпило заявление от Ахмед Бедри Ахмед от с. Чилнов, с което изявява желание за 
закупуване на въпросния имот. В интерес на общината е да бъде сменен статута на 
собствеността и имотът да бъде обявен за продажба, тъй като ще постъпят финансови 
средства в общинския бюджет. 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, тук също искам да допълня, в основанията за приемане на решението да се 
запише чл. 305 от Закона за предучилищното и училищно образование и в т. 2 от 
решението след края на изречението да се запише „… и да изиска становище от 
Министъра на образованието и науката, съгласно чл. 305, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищно образование.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения за допълнение на решението. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
321/17.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Промяна статута на собствеността от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
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5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 

от Правилник № 1 за за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 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, чл. 305 от Закона за предучилищното и училищно образование и Докладна 

записка с вх. № 321 от 17.07.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 579 
  

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: „Дворно място” от 1280 кв. 
м., съставляващо УПИ XII - 168 в кв. 18 по регулационния план на с. Чилнов, заедно с 
построената в него: 1. масивна едноетажна сграда, представляваща „Детска градина”, със 
застроена площ 170 кв. м.; 2. Едноетажна сграда „Склад”, със застроена площ 33 кв. м. и 
долепен до нея „Навес”, със застроена площ от 10 кв. м., предмет на АПОС № 
3817/11.07.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши всички необходими действия, 
да състави Акт за частна общинска собственост и да изиска становище от Министъра на 
образованието и науката, съгласно чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно 
образование. 

3. В тридневен срок от съставяне на акта за общинска собственост да представи копие 
от същия в Общински съвет. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 322/18.07.2017 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената ни информация за резултатите 
от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2016/2017 
г. и проблемите, които стоят пред него. Информацията е много подробна, в нея са записани 
постигнатите резултати от външното оценяване на учениците, единствената ни забележка 
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е, че липсва финансова част за изразходване на средствата. Становището на комисията е 
представената ни информация да бъде приета. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз имам въпрос към г-жа Маринова – бихте ли ми казали в бюджета Ви за 2017 г. 
има ли предвидени средства за закупуване на лекарства за здравния кабинет и в какъв 
размер са те? 

2. Елка Маринова – Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили: 

Разбира се, че имаме предвидени такива средства, около 800 лева годишно са, така 
че медицинския ни кабинет е оборудван изцяло и за новата учебна година също са 
предвидени тези средства. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 322/18.07.2017 
г. е явно, моля гласувайте. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

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

№ 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 322 от 18.07.2017 г. 

след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 580 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2016/2017 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2016/2017 г.  

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 323/18.07.2017 г., относно: 

Информация за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска 
през учебната 2016/2017 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената ни информация за 
образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 
2016/2017 г. и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Задавам същия въпрос към г-жа Илиева – бихте ли ми казали в бюджета Ви за 2017 
г. има ли предвидени средства за закупуване на лекарства за здравния кабинет и в какъв 
размер са те? 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Моят въпрос също е към Директора на ОУ – от информацията не става ясно какви 
са постигнатите резултати от учениците, има ли оставащи, какъв е средния успех и т.н. 

3. Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” село Баниска: 

Разбира се, откакто аз съм директор на това училище, от 2008 година ако аз не 
заделя тези средства, които са за здравния кабинет, аз не мога да ги прехвърля в 
следващата година като преходен остатък, така че това не е възможно да се случи. 



 28

Конкретно на въпроса на г-н Георгиев – да, училището разполага с тези средства за 
оборудване на медицинския кабинет и всяка година в новия бюджет ги предвиждаме. 

На въпроса на г-н Христов – вече за втора година ми заостря вниманието и аз сега 
ще отговоря и ако той сметне, че не му е достатъчен отговора, който ще дам, мога на 
следващото заседание да му отговоря писмено. В четвърти клас са ни изключително ниски 
резултатите на външното оценяване, но това се дължи на това, че тази година имахме 4 
предчета, по които оценявахме, освен това в класовете имаме ученици със СОП, което е 
нормално да нямат високи резултати. За седми клас от 6 ученици, които трябваше да се 
яват на изпити, само 5 присъстваха, които както и да си го говорим – едно е да направиш 
представителна извадка от 17 ученици, както беше в предходната година, друго е да 
направиш от 5, както е сега. За тази година по български език и по математика оценките ни 
са от порядъка на 3.70 по математика и 3.80 по бълг. език, което за нивото на област Русе е 
твърде добре. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

В защита на г-жа Димитрова ще кажа, че се постарах да вляза в статистиката на 
инспектората и да извадя данните, за които г-н Христов се интересува. Да, в 
действителност за 4 клас резултатите от външното оценяване са изключително ниски, но за 
сметка на това всички ученици са участвали в него. Тази година външното оценяване на 4 
клас беше с Ваши квестори, нямаше външни лица, което говори, че оценките са реални. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 
323/18.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

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

№ 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 323 от 18.07.2017 г. 

след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 581 
  

1. Приема за сведение Информация за образователно – възпитателния процес в ОУ 
„Христо Ботев” с. Баниска през учебната 2016/2017 г. 

Приложение: Информация за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска през учебната 2016/2017 г. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/18.07.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2017 година. 

По нея докладва:  

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

С настоящата докладна записка, Кметът на Общината ни уведомява за извършените 
промени по бюджета на Община Две могили за второ тримесечие на 2017 г. 

През месец април промените са, както следва:  
1. Получено дарение в увеличение на §45-01 „Текущи помощи и дарения от 

страната” в размер на 194 лв. - в Защитено жилище с. Могилино по §10-15 за материали. 
2. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” Две могили за 

разместване на разходите по параграфи – намаление на §01-01 с 650 лв. и увеличение на 
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§02-02 със същата сума, намаление на §10-14 с 3000 лв. и увеличение на §10-16 с 3000 лв. 
намаление на §19-81 и увеличение на §19-01 със 137 лв.  

3. Постъпила е докладна записка от СУ „Св.св. Кирил и Методий” Две могили за 
увеличение в приходната им част по §24-05 и §37-02 с 1725 лв. и отнесени в разходната 
част по §10-20. 

4. Кметство Бъзовец – в дейност „Общинска администрация ” намаление на § 1015 
„Материали” със 160 лв. и прехвърлени в дейност „Озеленяване” по§ 1015 „Материали”. 

5. Кметство Кацелово – в дейност „Чистота” увеличение на §02-08 с 63 лв., §05-60 с 
20 лв., §05-80 с 10 лв. и намаление на §10-15 с 93 лв.; намаление в дейност „Др.дейности 
по културата” по §10-15 с 18 лв. и увеличение на §29-91 /лихви/ със същата сума. 

6. Първостепенния разпоредител Община Две могили в дейност „Общинска 
администрация” увеличение на §10-52 с 5000 лв., §10-62 с 1117 лв. и намаление на §10-15 с 
5617 лв.; в дейност „Общински съвет” увеличение на §10-52 с 1200 лв., намаление на §01-
01 с 1200 лв.; в дейност „Други дейности по отбраната” във връзка с изплатено 
обезщетение на напуснал служител увеличение на §02-08 с 469 лв. и намаление на §01-01 
със същата сума; дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” се увеличава §10-16 с 16 
лв., а се намалява §10-15 с 16 лв.; дейност „Водоснабдяване и канализация” увеличение на 
§10-20 с 614 лв. и намаление на §10-16 с 614 лв.; дейност „Осветление” увеличение на §10-
62 с 22 лв. и намаление на §10-16 с 22 лв.; В дейност „Чистота” се увеличава §02-08 с 86 
лв., §19-01 с 21 лв., а се намалява §01-01 с 86 лв. и §10-20 с 21 лв. 

През месец май промените са следните: 
1. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” Две могили за 

разместване на разходите по параграфи –намаление на §10-14 с 1000 лв. и увеличение на 
§10-20 с 1000 лв.  

2. Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа Две могили за 
увеличение §10-11 със 700 лв. и §10-20 с 1500 лв. и намаление на §10-16 с 2200 лв. 

3. Кметство Бъзовец – в дейност „Общинска администрация ” намаление на § 02-02 
с 400 лв. и увеличение в същата дейност по §10-15 с 400 лв. 

4. Кметство Кацелово – в дейност „Чистота” намаление на §10-20 с 1650 лв. и 
увеличение в дейност „Обредни домове и зали” по §02-02 с 1650 лв. 

5. Кметство Баниска – в дейност „Общинска администрация ” намаление на § 19-01 
със 100 лв., §10-15 с 19 лв. и увеличение в същата дейност по §10-62 със 119 лв.; в дейност 
„Чистота” намаление на §10-20 с 270 лв. и увеличение на §10-62 с 270 лв.; намаление в 
дейност „Др.дейности по културата” по §10-15 с 20 лв. и увеличение на §29-91 /лихви/ със 
същата сума. 

6. Кметство Могилино - в дейност „Чистота” намаление на §10-15 с 220 лв. и 
увеличение по §10-30 с 220 лв. 

7. Кметство Помен - в дейност „Общинска администрация ” намаление на § 10-51 
със 131 лв. и увеличение в същата дейност по §10-62 със 121 лв. и §29-91 /лихви/ с 10 лв.; в 
дейност „Чистота” намаление на §10-15 с 295 лв. и увеличение на §10-30 с 295 лв.; 

8. Постъпила докладна записка от ДГ „Първи юни” с.Баниска за увеличение на §10-
16 с 1000 лв., §29-91 с 20 лв. и намаление на §10-15 с 1000 лв. и §10-51 с 20 лв. 

9. Първостепенния разпоредител Община Две могили в дейност „Общинска 
администрация” увеличение на §10-62 с 1338 лв. и намаление на §10-92 със същата сума; 
дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” се увеличава §10-16 с 27 лв., а се намалява 
§10-15 с 27 лв.; в дейност „Чистота” се увеличава §10-15 с 2000 лв., §10-62 със 132 лв., а се 
намалява §10-20 с 2132 лв.; в дейност „Др.дейности по културата” се намалява §10-15 с 
2445 лв., а се увеличава §02-02 с 400 лв., §05-51 с 23 лв., §05-60 с 14 лв., §05-80 с 8 лв. и 
§10-20 с 2000 лв.; В дейност „Общински пазари” се увеличава §10-15 със 100 лв., а се 
намалява §10-16 със 100 лв. 

През месец юни промените са следните: 
1. Кметство Баниска – в дейност „Общинска администрация ” намаление на § 10-15 

с 565 лв. и увеличение в същата дейност по §05-60 с 265 лв.; в дейност „Чистота” 
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намаление на §52-05 с 1600 лв. и увеличение на §10-15 с 1600 лв.; в дейност „Спортни 
бази” увеличение по §10-15 с 300 лв.  

2. Кметство Чилнов – намаление в дейност „Осветление” по §10-16 с 30 лв. и 
увеличение на §29-91 с 30 лв.  

3. Първостепенния разпоредител Община Две могили в дейност „Клубове на 
пенсионера и инвалида” се увеличава §10-16 с 20 лв., а се намалява §10-15 с 20 лв.; в 
дейност „Чистота” се увеличава §02-08 със 170 лв., а се намалява §10-20 със 170 лв.; в 
дейност „Обредни домове и зали” се увеличава §02-08 с 258 лв., а се намалява §10-16 с 258 
лв.; в дейност „Др.дейности по културата” /фестивала „Жива вода”/ се увеличава §10-15 с 
1000 лв., §10-20 с 413 лв, §02-02 със 737 лв., §05-51 с 18 лв., §05-60 с 9 лв., §05-80 с 2 лв.- 
увеличението е за сметка на намаление в кметство Каран Върбовка планираните разходи в 
читалището, тъй като голяма част от разходите бяха извършени от общината. Намаляване 
на Резерва с 2000 лв. и увеличение на §45-00 в читалище Две могили с 2000 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената ни 
информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

В представената информация за м. юни на последния ред е записано, че се намалява 
резерва с 2 000 лева и се увеличава § 45-00 в Чителащи Две могили с 2 000 лева. Въпросът 
ми е на какво се дължи това прехвърляне? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това е във връзка с посещението на нашата певческа група „Хризантеми” в 
Република Молдова, тъй като първоначалната покана беше за три дни, но се наложи да 
участват вечерта на третия ден, затова се наложи да останат още една вечер. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
324/18.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

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

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2017 

година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   



 31

15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за 

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

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 324 от 18.07.2017 г. след проведено поименно 

гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 582 
  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второ 
тримесечие на 2017 година. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/18.07.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.07.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година.  

По нея докладва:  

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

Докладната записка е разгледана на заседание на първа комисия. Исканите промени 
за актуализация на плана за капиталовите разходи за 2017 година са следните: 

1. От обект „Възстановяване на съществуващия профил на отводнителен канал за 
повърхностни води с.Острица-ППР” за 13 400 лв. 

2. Намалява се стойността на обект ”Ремонт "Спортен комплекс в СУ Две 
могили"/технически проект/ с 10 740 лв. от целева субсидия и 600 лв. от продажби на 
дълготрайни активи. 

3. Намалява се стойността на обект „Ремонт на общинска пътна мрежа по път RSE 
3084 на км. 4+000 /път към пещера "Орлова чука"/ с 13236 лв. 

4. Отпада обект „Изграждане на подпорна стена ул."Г.Димитров" с. Пепелина” на 
стойност 70 300 лв. 

5. Намалява се общата стойност на обект „Изграждане на водопровод стопански 
двор Две могили "Запад" с 2 601 лв. 

Всички намаления възлизат на 110 277 лева, които са разпределени по следния 
начин: 

1. Добавя се нов обект „Ремонтно-възстановителни работи на язовирна стена и 
хидротехническите съоръжения към водните площи в поземлени имоти № 000309 и № 
000310 в землището на град Две могили” на стойност 5 000 лв.– ще се извършат геоложки 
проучвания и ще се кандидатства за финансиране. 

2. Добавя се обект „Основен ремонт хижа "Орлова чука" на стойност 57 506 лв. 
3. Добавя се нов обект „Изграждане на мини футболно игрище в град Две могили” 

на стойност 8 163 лв. 
4. Добавя се нов обект „Изграждане на система за видеонаблюдение около пещера 

"Орлова чука" на стойност 3 089 лв. 
5. Увеличава се стойността на обект „Ремонт покрив ДГ Две могили” с 35 319 лв. 

след направени разчети и обявена тръжна процедура. 
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6. Добавя се от миналата година за разплащане за обект „Енергийна ефективност-
преработка на проекти и оценка за съответствие/образователни заведения” 600 лв. 

7. Добавя се в пар.53-00 програмен продукт „Програмен продукт "Регистър на 
гробищните паркове" на стойност 600 лв. 

Всички увеличения възлизат на 110 277 лева.  
Становището на комисията е да бъдат приети предложенията във връзка с 

актуализацията на плана за капиталовите разходи за 2017 г. 
Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
325/18.07.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.07.2017 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.07.2017 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2017 година.  

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова отсъства   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, 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. № 

325 от 18.07.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 583 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.07.2017 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
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 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2017 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.07.2017 г. 
и промени по бюджета в разходната част по мероприятия и параграфи към 31.07.2017 г. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в 
село Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ от Веселинка Кънева Стоянова. В 
нея тя твърди, че е пенсионерка и самотноживееща, с размер на пенсията 139 лева. Живее 
изключително бедно в къща, която не е нейна собственост, но и е предоставена една стая 
за ползване. За храната си разчита на социални грижи, за дърва за отопление – също. 
Кметския наместник на село Пепелина и е предоставил да ползва печка, но има нужда от 
нашата помощ, за да си покрие ежедневните нужди. Становището на комисията е молбата 
да не бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на условията на наредбата. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
309/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с 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. № 309 от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 584 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в село 
Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Елица Димчева Димитрова живееща в град 
Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 24. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Елица Димчева Димитрова живееща в 
град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 24. В нея тя твърди, че е семейна от 9 
години. Двамата със съпруга си – Димитър Колев Димитров са безработни от дълги 
години. През времето на семейния си живот са провеждали неведнъж опити за изкуствено 
оплождане, които за жалост се оказват неуспешни. Подали са документи за провеждане на 
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процедура за асистирана репродукция за инвитро в клиниката за женско здраве в град 
София „Надежда”, където са получили одобрение. Молят ни за отпускане на еднократна 
финансова помощ, за да могат да продължат процедурата. Становището на комисията е 
молбата да бъде уважена. 

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

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

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
310/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 4 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. № 310 от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 585 
  

1. Отпуска на Елица Димчева Димитрова, живееща в град Две могили, на улица 
„Георги Бенковски” № 24 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Найчо Койчев Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Осогово” № 16. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
постъпилата молба от Найчо Койчев Маринов, живеещ в град Две могили, в която той 
твърди, че е на 65 години и от дълги години е безработен, съпругата му – Катя Янкова 
Маринова също е безработна. Не може да се пенсионира, защото от 1991 година е 
безработен и няма необходимия стаж. Търси си работа, иска да работи, но за съжаление, 
поради здравословните проблеми, които има не може да намери такава. Претърпял е 
инфаркт и много се задъхва, получава болки и в сърдечната област. Не може да си извади 
ТЕЛК, поради неплатени здравни осигуровки – платил е само за няколко месеца при 
постъпването му в болничното заведение. Живее заедно със съпругата си и трите си 
внучета, за които полагат грижи ежедневно. Децата им работят в Германия, но и при тях 
положението е доста тежко – намират си работа за по някой друг ден. Становището на 
комисията е молбата да не бъде уважена, тъй като не отговаря на условията записани в 
наредбата. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
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Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
311/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 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. № 311 от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 586 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Найчо Койчев Маринов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Осогово” № 16 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/17.07.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Раамиева Салимова, живееща в 
град Две могили за раждане на трето дете – Рами Фикретов Рамиев. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете на 
Нурджихан Раамиева Салимова. 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 Салимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на трето дете в размер на 300 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
312/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.3, 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. № 312 

от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 587 
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1. Отпуска на Нурджихан Раамиева Салимова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 51 еднократна финансова помощ в 
размер на 300 (триста) лева, за раждане на трето дете – Рами Фикретов Рамиев, роден на 
20.06.2017 г. 

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

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 313/17.07.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Тодорова Николова, живееща в град 
Две могили за раждане на трето дете – Рая Хюсеинова Илмиева. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете на 
Галена Тодорова Николова. 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 Николова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на трето дете в размер на 300 лева. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
313/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.3, 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. № 313 

от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 588 
  

1. Отпуска на Галена Тодорова Николова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Сакар планина” № 1 еднократна финансова помощ в 
размер на 300 (триста) лева, за раждане на трето дете – Рая Хюсеинова Илмиева, родена на 
03.07.2017 г. 

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

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 314/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Благоева, живееща в 
село Баниска за раждане на второ дете – Иванил Ивайлов Благоев. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Надежда Здравкова Благоева. 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 Благоева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
314/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 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. № 314 

от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 589 
  

1. Отпуска на Надежда Здравкова Благоева, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Генерал Радецки” № 1 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Иванил Ивайлов 
Благоев, роден на 26.06.2017 г. 

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

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 315/17.07.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йознур Гюнал Ибраимова, живееща в град 
Две могили за раждане на близнаци – Нурехтин Ибрахимов Нурехтинов и Елия 
Ибрахимова Нурехтинова. 

По нея докладва: 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци на 
Йознур Гюнал Ибраимова. 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 Ибраимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на близнаци в размер на 500 лева. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
315/17.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.4, 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. № 315 

от 17.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 590 
  

1. Отпуска на Йознур Гюнал Ибраимова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Изгрев” № 8 еднократна финансова помощ в размер на 500 
(петстотин) лева, за раждане на близнаците – Нурехтин Ибрахимов Нурехтинов и Елия 
Ибрахимова Нурехтинова, родени на 03.07.2017 г. 

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

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

В деловодството на Общинския съвет са постъпили Питане с вх. № 2666/05.07.2017 
г. и Питане с вх. № 2667/05.07.2017 г. от общинския съветник Байчо Георгиев, на които 
Кметът на Общината е отговорил писмено. Давам думата на г-н Георгиев да направи 
изложение спрямо питанията си. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Първото ми питане е свързано с приетия план-графика за обслужване на 
просрочените задължения през 2017 г. по тримесечия. За второто тримесечие, приехме да 
бъдат погасени задължения в размер на 229 646.87 лева. В тази сума са включени и 
задълженията, които имаме по двата Европейски проекта. Ако ги изключим, се оказва, че 
трябва да погасим през второто тримесечие на 2017 г. сумата от 129 613.53 лева. Към тази 
сума е редно да прибавим сумата от 144 788 лева, която представлява сбора от 
неразплатените фактури от 2017 г. В тази връзка, въпросите ми са: 
 1. Колко от сумата – 129 613.53 лева успяхме да погасим през второто тримесечие 
на 2017 г.? 
 2. Имаме ли неразплатени сметки с дата от 2017 г. и на каква обща стойност са те?    

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Както знаете в началото на мандата сумата на неразплатените разходи на Общината 
беше около 400 000 лева и до момента всичките ни усилия са насочени именно към 
разплащането на тези неразплатени сметки. 

През второто тримесечие на 2017 г. сме погасили 68 831 лева или със 17 816 лева 
по-малко от предвиденото. 
 Неразплатените просрочени задължения към 30.06.2017 г. са 299 309 лева, които са 
разпределени както следва: 
 1. Останали за разплащане просрочени задължения от 2016 г., планирани за първото 
тримесечие на 2017 г. – 5 563 лева. 
 2. Останали за разплащане просрочени задължения от 2016 г., планирани за второто 
тримесечие на 2017 г. – 17 816 лева. 
 3. Останали от планираните за разплащане през третото и четвърто тримесечие 
просрочени задължения от 2016 г. – 75 451 лева. 
 5. Просрочени задължения от 2017 г. – 200 479 лева. 
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Новите просрочени задължения от 2017 година са главно от неразплатени фактури 
за зимно поддържане и снегопочистване – 39 221 лева, горива – 23 128 лева, хранителни 
продукти – 67 990 лева и други. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Второто ми питане произлезе от посещението преди време на две детски 
медицински сестри, работещи, съответно в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Казаха ми, че през месец март, тази година се идвали при Вас, с молба, 
да им бъде поне изравнено основното месечно трудово възнаграждение с това, което 
получават медицинските сестри, работещи в ДЯ „Радост”. Казано по ясно – поискали са 
основното им възнаграждение от 520 лева, да стане поне 550 лева. Едната медицинска 
сестра е с висше образование, а другата – с полувисше. Обещали сте, без да уточните, кога 
това ще се случи. Разговаряли са по същия въпрос и с председателя на Общинския съвет и 
с обществения посредник. 
 В приетият от нас бюджет за 2017 г., за училищно и детско здравеопазване е 
предвидено държавно финансиране в размер на 41 018 лева за заплати, осигуровки и 
издръжка на 5 щатни бройки. През тази календарна година, училищното и детското 
здравеопазване се осъществява от 3.5 бройки.  

В тази връзка, въпросите ми са следните: 
1. Сумата от 41 018 лева държавно финансиране ли е? 

 2. Колко от сумата от 41 018 лева e получена през първото шестмесечие на 2017 г. и 
колко от нея е преведена на работещите в тази система? 
 3. Имате ли намерение да увеличите основното месечно трудово възнаграждение на 
медицинските сестри, заети  в училищното и детско здравеопазване? Кога и с колко? 
 4. Преди известно време, при обсъждане възнагражденията на кметовете на 
кметства, попитах – къде стоят те по трудови възнаграждения в структурата на общинската 
администрация и звената, които са на издръжка от общинския бюджет? Отговор все още 
няма даден. Затова, към него прибавям и този за мястото на медицинските сестри, заети в 
училищното и детско здравеопазване – Къде е тяхното място? 
 5. Има ли желаещи медицински сестри, които да заемат местата на тези, които са 
навършили или им предстои да навършат пенсионна възраст?    

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Запознали сте се с представената информация и аз не искам да занимавам всички 
Вас и гражданите с нея. Струва ми се, че за тези две бройки ще направим всичко 
възможно, ще обсъдим нещата и мисля, че 30 лева не са непосилни за нас и ще го 
направим. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1, 5, 12, 13, 14, 17, 20 и 21 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и по 
силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 04.08.2017 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) 


