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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: obshtina@dvemogili.bg 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 32 
 

Днес, 24 ноември 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и второто редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Светлозар Милчев Донев. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили; Георги Великов – Зам.-кмет на 
Община Две могили; Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; служители от 
Общинска администрация; кметове на кметства. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред, изключително ми е приятно да 

Ви запозная с два вида отличия, изпратени до Общината. 
Първото отличие са Грамоти от Областния управител на Област Русе за принос в 

кампанията „Да изчистим България заедно” за 2017 година. По този повод има изпратено 
благодарствено писмо от Областния управител до Кмета на Общината. 

Грамоти са изпратени до Община Две могили; СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град 
Две могили; ОУ „Христо Ботев”, село Баниска; Център за обществена подкрепа, град Две 
могили; Клуб на инвалида и Клуб на пенсионера, град Две могили. 

Получени са и две свидетелства от Председателя на Старопланинския събор 
„Балкан фолк”, град Велико Търново за достойното и с високи художествени стойности 
представяне на Певческа група „Здравец” към НЧ „Отец Паисий – 1912 г.”, село Острица и 
Певческа група „Детелини” към НЧ „Пробуда – 1927 г.”, село Батишница. 

 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
настоящото заседание, г-н Светлозар Донев ме уведоми, че оттегля една своя докладна 
записка, а именно: Докладна записка с вх. № 457, записана под т. 9 от проекта за дневен 
ред. 

Поради тази причина предлагам докладните записки записани след т. 9 от дневния 
ни ред да минат с една точка напред. 

 

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

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 431/20.10.2017 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и 
дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/08.11.2017 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/08.11.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсял Юсеинова Хасанова  за раждане на 
първо дете – Айкан Мустафов Расимов. 

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

социални дейности”. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/08.11.2017 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 453/09.11.2017 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2018 година. 
Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 454/09.11.2017 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2018 г. 
Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 455/09.11.2017 г., относно: 

Предложение за проект «Спортен комплекс със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. 
Две могили» по гражданско-военно сътрудничество. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/09.11.2017 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 737 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г.  
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г. и точка 1 от Решение № 
338 с Протокол № 27 от 30.01.2009 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/13.11.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 463/14.11.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 
Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/14.11.2017 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/14.11.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 431/20.10.2017 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и 
дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
приемане на правилник за изменение на Правилник № 3, приет с Решение № 88 по 
Протокол № 9 от 07.03.2008 г. С него е уредена организацията, управлението и дейността 
на специализираното звено, създадено като общинско предприятие по реда на Закона за 
общинската собственост. В годините звеното е доказало необходимостта от 
съществуването си и своята ефективност. Съгласно правилника числеността на СЗ 
“КООРС” е 7 души. С настоящата докладна записка Кметът на Общината ни предлага да 
бъдат извършени промени в числеността на специализираното звено, което налага 
изменението в чл. 10 и чл. 11 от Правилник № 3, а именно: в чл. 10, ал. 1, числото “7” 
(седем) се заменя с числото “4” (четири) и в чл. 11, т. 2, числото “6” (шест) се заменя с 
числото “3” (три). 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно нашия правилник 
правилникът ще бъде гласуван параграф по параграф. 

 

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

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

се”, предложението се приема. 
 

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

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

се”, предложението се приема. 
 

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

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

се”, предложението се приема. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
431/20.10.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на специализирано 

звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” и Докладна записка с вх. № 431 

от 20.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 653 
  

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, 
управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и 
сигурност”: 

§ 1. В чл. 10, ал. 1, числото “7” (седем) се заменя с числото “4” (четири). 
§ 2. В чл. 11, т. 2, числото “6” (шест) се заменя с числото “3” (три). 
Заключителна разпоредба: 

§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2018 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/08.11.2017 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Община Две могили има възможност да кандидатства по Оперативна програма 
«Околна среда 2014-2020 г.», по процедура BG 16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Целите на процедурата са 
насочени към повишаване защитата на населението от наводнения и подобряване на 
техническото състояние на общински язовири (водни площи). По процедурата се 
предоставят до 100 % от максималния размер на допустимите разходи.  
 Община Две могили ще кандидатства за почистване и укрепване на „Изкуствени 
водни площи“, находящи се в землището на гр. Две могили, с идентификатор № 
20184.47.209, с площ 10.417 дка и идентификатор № 20184.47.210, с площ 28.296 дка. 
 Във връзка с това, следва да се изготви инвестиционен (технически) проект, 
придружен от всички части и документи, съобразени с действащите нормативни 
изисквания.  
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

На заседанието на Комисията по „Бюджет и финанси” обсъждахме много сериозно 
тази докладна записка и стана ясно, че изготвянето на този технически проект, заедно с 
направените до сега разходи ще възлезе на близо 50 000 лева. Всички знаем къде се 
намират двете водни площи и самата мярка е въвеждане на решения за превенция и 
управление на риска от наводнения. Двете водни площи се намират на най-ниското място в 
Две могили. Погледнах мярката и за нея са предвидени 20 млн. лева с краен срок на 
изпълнение м. октомври 2018 г. и доколкото видях разходите за изготвяне на технически 
проект са невъзстановими разходи, т.е. няма да бъдат възстановени. Въпросът ми е 
авансово ли ще бъдат платени тези 50 000 лева; на каква стойност е проектът и сигурни ли 
сме в неговата целесъобразност? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В последните години всички сме свидетели на множество бедствия, които се 
случиха и обикновено строим читалища, а превенцията за бедствия и аварии я оставяме за 
когато вече стане белята. Аз съм съгласен, че и двата язовира се намират в най-ниската 
част на Две могили, но за мен един от най-големите проблеми е дерето, което води до тези 
два язовира. С течение на годините хората, които живеят около това дере са го използвали 
едва ли не като сметище и там са натрупани тонове оборски тор и най-различни боклуци. 
При един по-обилен дъжд в това дере са създадени вече предпоставки за образуването на 
т.нар. бентове, които могат да направят наистина голяма беля. Аз знам, че колегите преди 
мен са правили опити за почистване на това дере, но до момента финансови средства не са 
отпускани. Знаете тази година имахме три събития с обилен дъжд и тогава с г-жа 
Севдалиева, с представители на СЗ „КООРС” и с гл. инженер на Общината посетихме 
язовирите и тогава водата преминаваше през стената на горния язовир към долния язовир 
и от там тръгва към нивите. Съгласен съм, че там няма жилища, но пък има ниви, които се 
изполват и знаете, че в момента върви процедура за магистралата, която се предвижда да 
бъде изградена от Русе за Бяла – на 30 ноември ще има обществено обсъждане на трите 
варианта. Аз не знам кой от тях ще бъде реализиран, но аз в качеството си на Кмет на тази 
Община държа на т.нар. „син вариант”, който за мен е най-целесъобразен от гледна точка 
на оживяването на Община Две могили, тъй като минава в близост до населените места. 
Този вариант на магистрала минава точно под двата язовира и това е един от мотивите ми, 
за да искам да се случат нещата там. Другият ми мотив е всички знаете, че преди години са 
изхарчени 1 800 000 лева за т.нар. Воден цикъл на град Две могили, проектите са 
направени, предвидено е там да бъде изградена пречиствателна станция, която да поема 
отпадъчните води и от там тези води да влизат в двата язовира, но все още нищо не е в 
действие. След обилните валежи тази година пуснахме писма, с които уведомихме 
Областния управител, предизвикахме комисия от областта, която да дойде и да си каже 
мнението. Горния язовир, който е голям 28 дка при дълбочина 5-6 м. само около 50-60 см е 
вода, всичко останало надолу е тиня с течение на годините. Единственото хубаво нещо за 
Общината е, че те се водят водни площи, не язовири, защото не сме уязвими от гледна 
точка на проверките от басейнова дирекция, но се оказа, че ние не разполагаме с 
абсолютно никакви документи за тях. Поради тази причина извикахме службата по 
геодезия, която засне двата язовира и дерето. Идеята ми е при почистването на двата 
язовира и тяхното укрепване да бъде почистено и дерето. Сумата по предварителни 
проучвания не е 50 000 лева, по 18 000 лева на язовир и проектирането ще е около 36 000 
лева за двата и 3 900 лева сме платили за геодезията за заснемането им. Вече в Общината 
има всички необходими документи за двата язовира, образувана е преписка и с Бедствия и 
аварии и т.н.  

3. Николай Христов – Общински съветник: 
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От всичко, което се каза на мен не ми стана ясно проекта е за дерето, което започва 
от фуражомелката до ядовирните стени, заедно с тях или правим само две диги на двата 
язовира? На каква стойност ще бъдат двата проекта? 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В проектите е включено и дерето, не само двата язовира. Все още не е ясна точната 
сума, която би следвало да бъде финансирана, но по предварителна информация проектите 
са на стойност до 400 000 лева или 800 000 лева общо за двата. Нямаме готов технически 
проект, всичко това са предварителни проучвания. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
449/08.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 449 от 08.11.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 654 
  

1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да предприеме действия за 
изготвяне на технически проект за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“, по процедура BG 16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за 
превенция и управление на риска от наводнения“. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общински съвет – Две могили. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/08.11.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсял Юсеинова Хасанова за раждане на 
първо дете – Айкан Мустафов Расимов. 

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 първо дете на 
Айсял Юсеинова Хасанова. 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 Хасанова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
450/08.11.2017 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 чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 
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1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на 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. № 450 от 08.11.2017 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 655 
  

1. Отпуска на Айсял Юсеинова Хасанова, живееща в град Две могили, ул. Сакар 
планина” № 32, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане 
на първо дете – Айкан Мустафов Расимов, роден на 20.10.2017 г. 

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

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/08.11.2017 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Периодично в Общинския съвет постъпват информации за работата на Отдел 
„Местни данъци и такси”, като такава е внесена и тя обхваща периода от 01.01.2017 г. до 
31.10.2017 г. включително. Периодът осъществява цялостното администриране на 
местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ, 
Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Две могили, Данъчно осигурителния 
процесуален кодекс, както и други такси от местен характер, чрез функциите по 
установяване и събиране на местните данъци, такса битови отпадъци и глоби. Работата е 
свързана с приемането и обработването на  декларации по чл. 14, чл. 54, чл. 61, чл. 71, т.1 
от ЗМДТ, чл. 117 от ЗМДТ. Осигуряването на необходимата информация, отпечатването, и 
предоставянето на данъчни декларации е част от задълженията на служителите в отдела, 
както и оказване на съдействие и консултиране за начина на попълване на различните 
видове декларации. За посочения период са обработени следния брой декларации: 

- декларации по чл. 14 от ЗМДТ - 1058 бр. 
- декларации по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ – 186 бр. 
- декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък - 62 бр. 
- декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване - приети -191 бр.; обработени – 690 бр. 
- декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче – 1 бр. 
В отдел „Местни данъци и такси” се приемат искания и се издават Удостоверения 

за данъчна оценка по чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 от Данъчно-
осигурителен процесуален кодекс. От началото на годината до настоящия момент са 
изготвени 860 удостоверения за данъчни оценки.  

След направена справка от КАТ-Русе, са проверени партиди на физически лица за 
недекларирани моторни превозни средства за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г. За 
корекция на установени несъответствия между данните от КАТ-Русе и програмен продукт 
„Матеус”-Местни данъци и такси, са разпратени писма до гражданите. 

Извършват се и внезапни, периодични проверки на касиер-събирачите по кметства 
към общината. 

Служителите от отдел „Местни данъци и такси” участват при съставяне бюджета на 
общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на 
собствените приходи от местни данъци и такса битови отпадъци. 
 Работата в отдел „Местни данъци и такси” още включва: 

- издължаване на безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и 
юридическите лица от посредници-банки, изипей и български пощи; 
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- обслужване на граждани, желаещи да плащат задълженията си в брой на касата на 
отдела; 

- обслужване на гражданите чрез въвеждане на ПОС-терминално устройство, 
Приходите по бюджета на Община Две могили от 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. по 

вид плащане са както следва: 
- 1400 - Патентен данък – 4 999 лева; 
- 2100 - Данък върху недвижимите имоти  – 96 578 лева;  
- 2300 - Данък върху превозни средства – 178 915 лева; 
- 2400 - Такса битови отпадъци – 325 185 лева; 
- 2500 - Данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин – 100 923 
лева; 
- 2800 - Туристически данък – 90 лева; 
- 6500 – Глоби и лихви – 17 362 лева. 
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 724 052 лева. 

 Становището на първа комисия е представената ни информация да бъде приета във 
вида и. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

 Много подробно се запознах с представената информация на отдел „Местни данъци 
и такси” и аз имам няколко уточняващи въпроса – периодът е 01.01.2017 г. до 31.10.2017 
г., т.е. към края на тази година. Какво имам предвид: 

- декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване - приети -191 бр.; а са обработени – 690 бр., вероятно това е техническа 
грешка. 

Осъществяват се действия по събиране на просрочени задължения предвидени в 
ДОПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби 
и имуществени санкции налагани по ЗМДТ. Установяват административни нарушения и 
издават Актове за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. От 01.01.2017 г. 
до 31.10.2017 г. са издадени 317 акта. Окомплектоват се и се предават преписки за 
образуване на изпълнителни дела за  принудително събиране на неплатени задължения за 
местни данъци и такси. За периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. са образувани 34 
изпълнителни дела, а са издадени 317. Какво става с другите 290 акта – дали се отишли 
при ЧСИ или се изчакват някакви срокове за образуване на изпълнителни дела не става 
ясно от информацията. 

Не напразно наблегнах на периода, за който е изготвена информацията, защото в 
края пише изпълнението в проценти, а именно: 

- Данък недвижим имот – 62 % 
- Такса битови отпадъци – 83 % 
- Данък моторни превозни средства – 81 % 
- Патент – 62 % 
- Данък придобиване на имущества – 50 % 
- Туристически данък – 90 % 
- Глоби и лихви – 63 % 
В останалите два месеца до края на годината ние не можем да достигнем не 100 %, а 

дори и 80 % от данък за придобиване на имущество. Какви мерки е предприело 
ръководството на Общината, за да се достигне поне 80 % изпълнение от данък за 
придобиване на имущество? 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

От представените суми, записани в информацията е ясно, че това са данъчни 
приходи и ние не можем да задължим хората сключват сделки, за да има приходи в 
Общината. Числата са реални и затова е хубаво за бюджет 2018 г. да залагаме реални суми. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на ТБО в края на заседанието ще Ви запозная с един доста сериозен 
проблем, който се очертава пред Община Две могили, ако се стигне до закриване на 
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сметището. По отношение на събираемостта – аз мисля, че едминистрацията като цяло 
работи и това, което може да се направи се прави. Виждате в какво положение живеят 
хората и затова решихме за ниските такси да не се стига до ЧСИ, за да не натоварваме 
хората допълнително. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
451/08.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията 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. № 451 от 08.11.2017 г. 

след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 656 
  

1. Приема за сведение Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г.  

Приложение: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 453/09.11.2017 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2018 година. 
По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В съответствие с чл. 26а от Закона за народните читалища, председателите на 
народните читалища на територията на общината ежегодно представят на кмета 
предложения за своята дейност през следващата година. Кметът внася направените 
предложения в общинския съвет, който приема годишна Програма за развитие на 
читалищната дейност през следващата година. 

Направените от читалищата на територията на общината предложения са обобщени 
в „Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили през 2018 г.”, 
която ни е предложена за приемане. Мероприятията на всички читалища от Общината са 
съобразени както с националния и международния културен календар на страната, така и 
със спецификата на отделното населено място и с интересите на гражданите. 

Предложената програма е много богата и обширна, поради което становището на 
трета комисия е тя да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
453/09.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а., ал. 2 от 

Закона за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. 

№ 453 от 09.11.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

№ 657 
  

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 
2018 година. 

2. Упълномощава Кмета на община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2018 година. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 454/09.11.2017 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2018 г. 
По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представеният проект на Културен календар на Община Две могили за 2018 г. е 
разпределен по мероприятия и месеци, обхващащи традиционни, местни, регионални, 
национални и международни събития и дати, както и тяхното финансиране. Общата сума 
за провеждане на мероприятията е 31 850 лева, като голяма част от тези мероприятия ще 
бъдат финансиране със собствени средства на читалищата. 

На заседание на комисията разгледахме проекта и правим предложения за следните 
две допълнения: 

1. Към м. май да бъде включен Фестивал на етносите, който да се провежда 
ежегодно на 06 май в село Батишница. Целите на фестивала са събиране на представители 
от различни етноси и обединяването им в обща изява. Предвижда се кандидатстване за 
финансиране от Министерството на културата и дофинансиране от Община Две могили и 
читалището в село Батишница. 

2. Да бъде включен 01 септември – Празник на плодородието, който е включен в 
читалищната дейност на село Чилнов. Целта на празника е да се представи изобилието и 
плодородието на двемогилския край. Предвижда се в него да се включат всички самодейни 
състави към читалищата по населените места на територията на Общината; ЦОП; ЗЖ и др., 
като да се осигури и финансирането от Общината в размер на 200 лева. 

Становището на комисията е Културният календар за 2018 г. да бъде приет с 
направените допълнения.  

Разисквания по шеста точка нямаше. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искма само да направя едно уточнение – с тези 200 лева за Празника на 
плодородието общата стойност за изпълнение на Културния календар за 2018 година ще 
стане 32 050 лева. 

 

Колеги, преди да пуснем списъка за поименно гласуване, ще подложа на гласуване 
двете предложения направени от комисията. 

Който е съгласен двете предложения направени от комисията да влязат в Културния 
календар на Община Две могили за 2018 г., моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложенията се приемат. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
454/09.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
 

Относно: Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2018 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл .3, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 454 от 09.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 658 
  

 1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2018 г. 
  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2018 г.  
 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 455/09.11.2017 г., относно: 

Предложение за проект «Спортен комплекс със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. 
Две могили» по гражданско-военно сътрудничество. 

По нея докладва:  

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

 Община Две могили има възможност да кандидатства с проект «Спортен комплекс 
със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. Две могили» от ротата за гражданско-
военно сътрудничество и американски екипи със съдействието на Областен управител на 
област Русе. Спортният комплекс ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.2878, находящ се на ул. «Стоян Терзиев» № 9, гр. Две могили (бившите бараки). В 
тази връзка следва да се изготви инвестиционен (работен или технически)  проект, 
придружен от всички части и документи, съобразени с действащите нормативни 
изисквания.  
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Според мен това решение е непълно. Даваме съгласие кметът на Общината да 
предприеме действия за изготвяне на инвестиционен проект, но за какво. Не е ли 
необходимо да се запише в решението наименованието на проекта? Освен това, през м. 
юни тази година взехме решение да кандидатстваме с проект за мини футболно игрище за 
същото място. Това какво означава, че няма да има мини футболно игрище или че ще бъде 
изграден спортния комплекс, заедно с футболното игрище? Двата проекта на едно място 
ли ще бъдат? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Мини футболното игрище остава, а това е допълващо. В едната част на терена ще 
бъде изградено мини футболното игрище, а в другата част ще бъдат изградени тези 
спортни зали. Предложението за изграждане на този спортен комплекс е изцяло от ротата 
за гражданско-военно сътрудничество и американски екипи със съдействието на Областен 
управител на област Русе и финансирането ще е от тях. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
455/09.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 455 

от 09.11.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 659 
 

1. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да предприеме действия за изготвяне 
на инвестиционен проект. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет – Две могили. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/09.11.2017 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство самоходно шаси – 
Т 16 М с регистрационен № Р 2148 РЕХ, № на двигателя 114374. Със своя заповед № 
730/28.06.2016 г., Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и 
да събере необходимите документи, относно техническото състояние на превозното 
средство. Комисията е установила, че автомобилът има лош външен вид, не е в движение, 
поради техническа неизправност. Ремонтът на ходовата част е не рентабилен. Гумите са 
износени. Предложението на комисията е да бъде бракувано превозното средство и да бъде 
предадено за вторични суровини като отделни части и детайли се запазват. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният проект на решение в 
нея да бъде приет. 
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Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
456/09.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
 

Относно: Бракуване на движима вещ – 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

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

администрация, чл. 36. т. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 456 

от 09.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 660 
 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство самоходно шаси – Т 
16 М с регистрационен № Р 2148 РЕХ, № на двигателя 114374. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 737 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г.  
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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, относно 
предложение за изменение на Решение № 737 на Общински съвет, взето на заседание с 
Протокол № 45 от 24.10.2014 г. 

Съгласно параграф 40 от Преходни и Заключителни разпоредби на Постановление 
№ 288 на Министерски съвет от 4 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, кметовете на общини следва 
да предприемат необходимите действия за приемане на решение от Общински съвет за 
промяна на наименованието на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, в 
съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36 от ППЗСП. Поради тези 
законодателни промени е необходимо изменение на Решение № 737 от 24.10.2014 г. на 
Общински съвет – Две могили, като наименованието на социалната услуга „Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” да се промени на 
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, при 
спазване на разпоредбите на ППЗСП. 

След като Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект 
на решение излезе със становище той да бъде приет, като прави предложение в т. 1 от него 
годината 2017 да бъде заменена с 2014, тъй като е допусната техническа грешка. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
460/13.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По девета 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. 36, ал. 2, т. 4а „жж” от ППЗСП, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, параграф 40 от ППЗСП на ПМС № 

288 и Докладна записка с вх. № 460 от 13.11.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 661 
  

1. Изменя Решение № 737 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 45 от 24.10.2014 г., като наименованието на социалната услуга „Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” се променя на 
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, при 
спазване разпоредбите на чл. 36, ал. 2, т. 4а „жж” от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане. Решението да влезе в сила от 01.01.2018 г. 

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

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г. и точка 1 от Решение № 
338 с Протокол № 27 от 30.01.2009 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Докладната записка е идентична с предходната и касае изменение на Решение № 
738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г. и точка 1 от Решение № 338 с Протокол № 27 от 
30.01.2009 г. Съгласно параграф 40 от Преходни и Заключителни разпоредби на 
Постановление № 288 на Министерски съвет от 4 ноември 2016 г. за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с 
Постановление № 243 на Министерски съвет от 1988 г., кметовете на общини следва да 
предприемат необходимите действия за приемане на решение от Общински съвет за 
промяна на наименованието на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, в 
съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36 от ППЗСП. Поради това е 
необходимо изменение на Решение № 738 от 24.10.2017 г. на Общински съвет – Две 
могили, като наименованието на социалната услуга  „Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост” се променя на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”. 
 Съгласно параграф 1, ал. 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Правилника за 
прилагане на закона за социално подпомагане „По смисъла на правилника”: в т. 27 е 
отбелязано, че „Защитено жилище” е форма на социална услуга за пълнолетни лица с 
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които подпомагани от 
специалисти водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до 
семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места”. В тази връзка е необходимо и изменение 
на точка 1 от Решение № 338 с Протокол № 27 от 30.01.2009 г., в частта „капацитет 10 
(десет) места” се изменя на „капацитет 8 (осем) места”.  

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, 
като отбелязваме, че тук също в т. 1 от проекта на решение е допусната една техническа, а 
именно: т. 4 а „бб” да се замени с т. 4 е „бб”. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
461/13.11.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 4е „бб” от 

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

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация, §40 от ППЗСП и §1, ал. 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на 

ППЗСП и Докладна записка с вх. № 461 от 13.11.2017 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 662 
  

1. Изменя Решение № 738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г взето на заседание на 
Общински съвет – Две могили, като наименованието на социалната услуга „Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост” се изменя на „Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост”, при спазване разпоредбите на чл. 36, ал.2, т. 4е „бб” от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Решението да влезе в сила 
от 01.01.2018 г. 

2. Изменя точка 1 от Решение № 338 с Протокол № 27 от 30.01.2009 г., в частта 
„капацитет 10 (десет) места” се изменя на „капацитет 8 (осем) места”. Решението да влезе 
в сила от 01.01.2018 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решенията на Общински съвет-Две могили. 
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Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/13.11.2017 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 3725 от 24.03.2015 година на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1, със застроена площ 492 кв.м., с 
предназначение „Здравно заведение” /бивша Поликлиника/, находяща се в гр. Две могили, 
на ул. „Христо Ботев” № 19. Към момента сградата разполага с незаети помещения, които 
могат да се предоставят под наем за осъществяване на специализирана доболнична 
медицинска помощ по договор с РЗОК гр. Русе. Има проявен интерес за наемане на 
свободните помещения във функционално обособена част „бивш рентген”, състоящ се от 
четири кабинета и коридор с полезна площ 110 кв.м в „Здравно заведение” /бивша 
Поликлиника/, гр. Две могили, ул. „Хр. Ботев” № 19. 

Предложението е разгледано на заседание на комисията, която излезе с 
предложение т. 1 от предложения ни проект на решение да се допълни, както следва: „Дава 
съгласие да бъдат отдадени под наем за осъществяване на специализирана доболнична 
медицинска помощ по договор с РЗОК …”. Правим това предложение, за да бъде ясно, а 
не ако има и други кандидатури да се чудим какво да правим. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направеното предложение от комисията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
462/13.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

№ 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
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16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15  1 

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от 

Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и чл. 17, ал. 1, чл. 50, т. 1 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили и Докладна записка с вх. № 462 от 

13.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 663 
  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за осъществяване на специализирана 
доболнична медицинска помощ по договор с РЗОК чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване свободните помещения във функционално обособена част „бивш рентген”, 
състоящ се от четири кабинета и коридор, с полезна площ 110 кв.м., находящи се на първи 
етаж в „Здравно заведение” в триетажна масивна сграда, строена през 1973-75 година, с 
идентификатор 20184.1.1565.1 /бивша Поликлиника/, в имот с идентификатор 20184.1.1565 
по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили при граници и съседи: 
север имот с идентификатор 20184.1.2785, изток имот с идентификатор 20184.1.1152 и юг 
имот с идентификатор 20184.1.1147, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
3725 от 24.03.2015 година на Кмета на Община Две могили. 

2. Имотът, описан в т. 1 да бъде отдаден под наем след провеждане на публично 
оповестен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години.  

3. Базисната месечна наемна цена за квадратен метър за недвижимия имот, съгласно 
т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен 
метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе е 0.20 (двадесет стотинки) за кв.м. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет-Две могили. 

5. В тридневен срок от сключване на договора за наем, да представи копие от същия 
в Общински съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 463/14.11.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 
По нея докладва:  

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

и гори”: 

Постъпила е докладна записка за отдаване под аренда на имоти от общинския 
поземлен фонд. За какво става въпрос – тези имоти са отдадени под аренда още през 2012 
г. на „Лигнум холдинг” АД – Германия и в продължение на две години арендната вноска 
не се внася в Общината и на базата на това по клаузи от сключения договор той може да 
бъде прекратен. Като цяло казусът е доста сложен и ние много подробно го разисквахме на 
заседание на комисията съвместно с комисията по бюджет и финанси. Имаме слючен 
аренден договор, имаме неизпълнение, имаме и основание за неговото прекратяване, но 
договорът е сключен при условията на нашето законодателство, а фирмата, която е наела 
имотите е чуждестранна, обявена в несъстоятелност и от там възникват и редица 
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усложнения. Като цяло нямаме нищо против сключването на нов аренден договор, но 
трябва да отбележим обстоятелствата, че собственик на земята е Община Две могили, но 
имотите са залесени с дървесни видове – бяла акация на възраст между 4 и 5 години. По 
терминология на земеделците представлява незавършено производство, т.е. ние на 
следващият арендатор не отдаваме празна площ, а залесена. Към момента нямаме 
готовност да кажем като стойност това незавършено производство какво представлява. 
 От отдел „Общинска собственост” са направили всичко възможно да се свържат с 
фирмата, но се оказва, че офисът им в България вече е закрит. Направен е също така и 
неуспешен опит да се свържат със синдика в Германия. Подадено е искане със заповедта 
на Кмета за прекратяване на този договор до службата по вписвания в град Бяла и в 
момента чакаме съда да се произнесе. 
 Ето защо комисията предлага някои допълнения и изменения на предложения ни 
проект на решение, а именно: 
 1. В самите мотиви за приемане на решението да се добави, че имотите са залесени 
с дървесен вид – бяла акация на възраст между 4 и 5 години. Да се добави и срокът за 
прекратяване на договора, считано от 20.07.2017 г. 

2. В проекта за решение т. 2 да се измени, както следва: „Дава съгласие имотите 
описани в т. 1 да бъдат отдадени под аренда заедно (общо) за срок от 30 години за 
отглеждане на трайни насаждения от съществуващите дървесни видове.” 

3. Към т. 5 от предложения проект на решение да се допълни следния текст: „…след 
вписване на прекратяването на договора с «Лигнум холдинг» АД в Служба по вписванията 
– гр. Бяла”. 

При сключване на договора с новия наемател непременно трябва да се запише, че 
имотите са залесени с дървесни видове и да се включи клауза или точка в него, че новият 
наемател поема последствията от възникнали усложнения. Ако пасивите от дървесните 
видове, които са залесени ако имат някаква стойност, то тя ще е за сметка на новия 
наемател. 

Нека и юристите от Областна администрация да огледат нещата, за да се изчисти 
всичко и да можем ние да бъдем защитени. 

С тези допълнения на решението комисията предлага да се приеме решението. 
В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложенията направени от комисията по земеделие. 
2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Предлагам при сключване на договора с новия наемател, да бъде заложено 
плащането на наема да бъде в началото на годината, а не в края, защото в случая Общината 
изгаря с наем за две години напред. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
463/14.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
 

Относно: Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

№ 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13  3 

 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от 

Закона за арендата в земеделието, чл. 72, ал. 3 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 85, ал. 2 

от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в община Две могили, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник №1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 463 

от 14.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 664 
  

1. Дава съгласие да бъдат включении в т. 2 на Раздел IV от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с 
Решение № 443 по Протокол № 22/27.01.2017 г. На Общински съвет Две могили следните 
имоти: 

1.1. Имот № 000147 с площ от 250,003 дка, находящ се в землището на с. 
Батишница, съгласно Акт № 3836/20.10.2017 г. за частна общинска собственост, находящ 
се в землището на с. Батишница, ЕККАТЕ 02868, с начин на трайно ползване „трайни 
насаждения”, категория на земята четвърта, при граници и съседи: север имот № 000148- 
пасище, мера на Община Две могили, изток имот № 000148 – пасище, мера на Община Две 
могили, юг – землищна граница; 

1.2. Имот № 000214, с площ от 90,986 дка, съгласно Акт № 3830/18.10.2017 г, 
находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с начин на трайно ползване-трайни 
насаждения, при категория шеста (87,309 дка) и четвърта (3,667 дка) при граници и съседи: 
север имот № 031049-нива на Стефан Илиев Маринов, изток имот № 046056 – полски път 
на Община Две могили, юг имот № 059003 – лозе на Савка Петкова Георгиева; 

1.3. Имот № 000205, с площ от 74,572 дка, съгласно Акт № 3832/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с 
начин на трайно ползване-трайни насаждения, категория на земята: шеста (22,918 дка) и 
четвърта (51,654 дка) при граници и съседи:Имот № 000204-полски път на Община Две 
могили, Имот № 000211-полски път на Община Две могили, Имот № 000215-полски път на 
Община Две могили; 

1.4. Имот № 000210, с площ от 206,621 дка, съгласно Акт № 3831/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с 
начина на трайно ползване-Трайни насаждения, категория на земята на шеста (130,413 
дка), четвърта (76,033 дка) и трета (0,175дка) при граници и съседи: север имот №000211 – 
полски път на Община Две могили, изток – имот № 000215 – полски път на Община Две 
могили, юг – имот № 000215 – полски път на Община Две могили; 
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1.5. Имот № 116002, с площ от 42,267 дка, съгласно Акт № 3833/18.10.2017 г., 
находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в местността „Дълги пол”, с начин 
на трайно ползване:трайни насаждения, категория на земята-девета, при граници и съседи: 
север имот № 000475 – Дере, овраг, яма на Община Две могили, изток имот № 000475 – 
дере, овраг, яма – на Община Две могили, юг – имот № 000467 – полски път на Община 
Две могили; 

1.6. Имот № 000462, с площ от 17,542 дка, съгласно Акт № 3829/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Коли Балъка”, с начин на трайно ползване-трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия-пета, при граници и съседи:Имот № 000463-полски път на 
Община Две могили, Имот № 165006-залесена територия на МЗГ/ДЛ/ДДС; Имот № 
000463-полски път на Община Две могили; 

1.7. Имот № 000464, с площ от 137,763 дка, съгласно Акт № 3835/19.10.2017 г. за 
частна общинска собственост., находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване-трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия:пета, при граници и съседи:Имот № 000481-трайни 
насаждения на Община Две могили, изток имот № 165006 – залесена територия на 
МЗГ/ДЛ/ДДС, юг – имот № 000463 – полски път на Община Две могили; 

1.8. Имот № 000465, с площ от 32,660 дка, съгласно Акт № 3834/19.10.2017 г. за 
частна общинска собственост., находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия: девета, при граници и съседи: север имот № 000467 – 
полски път на Община Две могили, изток имот № 165005 – залесена територия на МЗ-
ДЛ/ДДС, юг имот № 000464- трайни насаждения на Община Две могили 

1.9. Имот № 000481, с площ от 81,313 дка, съгласно Акт № 3837/20.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване”трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия: девета, при граници и съседи: север имот № 165005 – 
залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, изток имот № 000704 – полски път на Община Две 
могили, юг имот № 000464 – трайни насаждения на Община Две могили. 

2. Дава съгласие имотите описани в т. 1 да бъдат отдадени под аренда заедно (общо) 
за срок от 30 години за отглеждане на трайни насаждения от съществуващите дървесни 
видове. 

3. Определянето на арендатора да се извърши чрез провеждане на 
публичнооповестен конкурс при следните условия:. 

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

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

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

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

3.1.4. Да нямат задължения към община Две могили; 
3. 1.5. Да не са неизправна страна по договор, сключен с община Две могили; 

 3.2 Началната цена при провеждане на конкурса да бъде 43 600.00 лева 
(четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно Експертна оценка на независим 
лицензиран оценител за определяне на пазарната стойност на земеделска земя в землищата 
на община Две могили, област Русе; 

4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 
участниците в публично оповестения конкурс: 

4.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест – 80 %  
- за предложена цена 43 600 лева – 40 т. 
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-за предложена цена от 44 600 лева – 45 т. 
- за предложена цена от 45 600 лева – 50 т. 
-за предложена цена от 46 600 лева – 55 т. 
- за предложена цена от 47 600 лева – 60 т. 
- за предложена цена от 48 600 лева – 65 т. 
- за предложена цена от 49 600 лева – 70 т. 
- за предложена цена от 50 600 лева – 75 т. 
- за предложена цена от 55 600 лева и по- висока- 80 т. 
4.2. Работни места с относителна тежест – 20 %; 
Участника следва задължително да предложи разкриването най-малко на 6 работни 

места, които да поддържа за първите пет години от срока на договора. 
- за предложение за разкриване на 6 работни места – 15 т. 
- за предложение за разкриване на 7 работни места – 16 т. 
- за предложение за разкриване на 8 работни места – 17 т. 
- за предложение за разкриване на 9 работни места – 18 т. 
- за предложение за разкриване на 10 работни места – 19 т. 
- за предложение за разкриване на 11 и повече работни места – 20 т. 
Начин на класиране: 
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  
5. Възлага на Кмета на община Две могили да организира и проведе всички 

процедури по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за 
това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да 
определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи 
за участие и да сключи договор за аренда, след вписване на прекратяването на договора с 
«Лигнум холдинг» АД в Служба по вписванията – гр. Бяла. 
 6. В тридневен срок от сключване на договор за аренда или издаване на заповед за 
прекратяване на конкурса да представи копие от същите в Общински съвет – Две могили. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/14.11.2017 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

По нея докладва:  

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

Общината има готовност да кандидатства с проект „Текущ ремонт на санитарни 
възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ град Две могили“, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 14 по проект 
„Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика за кампания 2018 
г. Общата стойност на проекта е 128 291.02 лева. Това включва цялостен ремонт на 
санитарните възли в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили, а именно в част 
архитектура, ВиК и електро.  

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по М02 е от 60 000 до 400 000 
лева с ДДС, като финансирането от ПКБ е най-малко 120 000 лева с ДДС, а 
съфинансирането от страна на кандидата трябва да е най-малко 50 % от общия бюджет на 
проектното предложение.  

Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 70 560.06 лева или 55 % от 
общата стойност на проектното предложение. 
 Становището на първа комисия е предложението да бъде прието, като т. 1 от 
предложения проект на решение да добие вида: 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Текущ ремонт на санитарни възли в 
сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
град Две могили“, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 14 по проект „Красива 
България“ към Министерство на труда и социалната политика на обща стойност 128 291.02 
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лева, като 55 % от стойността или 70 560.06 лева (седемдесет хиляди петстотин и 
шестдесет лева и шест стотинки) е съфинансиране от Община Две могили. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения от комисията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
464/14.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
 

Относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” 

към Министерство на труда и социалната политика. 

№ 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 464 от 14.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 665 
  

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Текущ ремонт на санитарни възли в 
сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
град Две могили“, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 14 по проект „Красива 
България“ към Министерство на труда и социалната политика на обща стойност 128 291.02 
лева, като 55 % от стойността или 70 560.06 лева (седемдесет хиляди петстотин и 
шестдесет лева и шест стотинки) е съфинансиране от Община Две могили. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2018 г. 



 23

 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 
  

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/14.11.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка, свързана с промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2017 година. 

В приходната част на бюджета по § 62-02 Предоставени трансфери се планират 
минус 36 000 лева възстановена сума по финансова корекция по проект по програмата за 
Трансгранично сътрудничество България – Румъния за сметка на намаление на разходите в 
дейност „Чистота” в § 10-20 Разходи за външни услуги. Намалява се прихода по § 40-22 
„Приходи от продажби на сгради” със 7 959 лева, с който се намалява и плана за 
капиталовите разходи.  

В актуализацирания план за капиталовите разходи за 2017 година се правят 
следните промени: 

- намаляват се разходите за 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” с 1 042 лева; 

- увеличава се стойността на обект „Ремонт покрив ДГ Две могили” с 4 079 лева 
след неговото завършване; 

- в обект „Ремонт на ПГСС Две могили /техническо и енергийно обследване/ се 
променя източника на финансиране – 6 000 лева от „приходи от продажби” стават от 
„субсидия”; 

- след проведени тръжни процедури и сключени договори, се намалява общата 
стойност на обект „Изграждане на водопровод стопански двор Две могили "Запад" с 2 682 
лева; 

- в обект „Изграждане на водопровод стопански двор Две могили "Изток" се 
променя източника на финансиране – 1 959 лева от „приходи от продажби” стават от 
„субсидия”; 

- във връзка с подаденото проектно предложение за обект „Изграждане на мини 
футболно игрище в град Две могили” и одобрението му през 2018 година, отпада 
необходимостта от осигуряване на финансови средства през 2017 година - намалява се със 
7 683 лева; 

- в обект „Изграждане на система за видеонаблюдение около пещера "Орлова чука" 
– намаление с 631 лева. 

Общата стойност на плана за капиталовите разходи за 2017 година се намалява със 
7 959 лева. 

След като разгледахме направените промени, комисията излезе със становище те да 
бъдат приети. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
465/14.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.11.2017 година  
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Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 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. № 465 от 

14.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 666 
  

1. Променя бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 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 30.11.2017 г. 
и промени по бюджета в разходната част по мероприятия и параграфи към 30.11.2017 г. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Искам да Ви запозная с един много сериозен проблем, който стои пред Община Две 
могили, относно ТБО. 

Напоследък доста често се говори за изграждане на региорални депа с Европейски 
средства. Изграждането на регионалното депо в град Бяла е започнало още през 1999 г., а 
вече сме 2017 г. и нищо не е направено. Оказва се, че на територията на цяла България са 
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останали 4 депа, които не отговарят на изискванията и се използват от 20 общини. Това са 
депата в Две могили, Бяла, Дупница и Благоевград. Тези 4 депа не отговарят на нито едно 
изискване и от 01.01.2018 г. ще трябва да бъдат закрити. Отпуснатите Европейски средства 
за изграждането на регионалното депо в град Бяла са в размер на 24 млн. лева, като 4 млн. 
лева от тях са изхарчени вече, а останалите 20 млн. лева са върнати. Имаме уверението, че 
средства ще бъдат отпуснати по линия на ПУДООС и до м. октомври, ноември 2018 г. 
депото ще бъде завършено. До тогава, както виждате има 11-12 месеца и най-близките до 
нашата депа, които отговарят на изискванията са в град Русе и Велико Търново. 
Изпратихме писмо до Кмета на Община Русе за това какво ще ни коства ако си извозваме 
боклука при тях, отговорът пристигна и той е 60 лева на тон без да включваме 
транспортните разходи. 

Очакваме да дойде заповедта за закриване на сметището. По времето на мандата на 
г-н Дамянов също е имало такава заповед, но тогава са я обжалвали и съдът я е отменил, 
но за съжаление сега няма как да стане това. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
6, 8, 11, 12, 13 и 14 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 29.11.2017 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:  

     

 

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


