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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. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 33 
 

Днес, 22 декември 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и третото 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 17 (седемнадесет). 
 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:  
 

Колеги, преди да Ви дам думата за обсъждане на дневния ред, искам да дам думата 
на г-н Борисов – Кмет на Община Две могили да връчи Грамотите на талантливите деца от 
Община Две могили. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Скъпи деца, Вие сте нашето бъдеще и както всички знаете представяйки себе си и 

своите родители, Вие представяте и Община Две могили. Трябва да бъдете отличени, за да 
видите, че това, което правите се оценява. 

 
Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва грамотите. 

 
Христина Ефтимова – 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 със 17 (седемнадесет) 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. № 452/08.11.2017 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 
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Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 469/20.11.2017 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение 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: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/20.11.2017 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. 

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

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 475/01.12.2017 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2017 г. до 
31.10.2017 г.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/01.12.2017 г., относно: 
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2018 година.  

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 477/01.12.2017 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2018 година.  

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 482/05.12.2017 г., относно: 
Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 484/08.12.2017 г., относно: 
План за противодействие на тероризма в община Две могили. 

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

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

други дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 485/11.12.2017 г., относно: 
Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина и село Широково, 
община Две могили. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 486/11.12.2017 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 4648 РК и автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 АК за нуждите 
на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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

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

други дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 487/11.12.2017 г., относно: 
Определяне на представител от Община Две могили в Комисия за изработване на 
Областна здравна карта. 
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Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 488/11.12.2017 г., относно: 
Информация за сключените договори за извършване на услуги с личен труд в Община Две 
могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2017 г. – до месец 
Ноември  2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 490/11.12.2017 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две 
могили и дейностите към нея. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/11.12.2017 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2017 г. 
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/11.12.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2017 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/11.12.2017 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 665 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет 
Две могили. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 496/11.12.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/11.12.2017 г., относно: 
Продажба на 6 броя имоти – частна общенска собственост, находящи се в землището на 
град Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 
19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/11.12.2017 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две 
могили, Община Две могили”. 

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

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

други дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/14.12.2017 г., относно: 
Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансира от ВиК оператора през 2016 г., като задължителни, поети като ангажимент при 
сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 
Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/14.12.2017 г., относно: 

Отчет за дейността на Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб – Две 
могили” за 2017 г. и перспективи през 2018 г. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 505/15.12.2017 г., относно: 
Изменение на Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 29 от 
25.08.2017 г. за извършване на корекции за трансформиране на част от целевата субсидия 
за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 506/15.12.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 664 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 
Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 480/05.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова за раждане на 
второ дете – Беркай Юмеров Мехмедов. 

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

социални дейности”. 

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 491/11.12.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на 
първо дете – Сунай Мехмед Сунай. 

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

дейности”. 

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 494/11.12.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Боянова Янкова за раждане на 
първо дете – Кристиан Димитров Димитров. 

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

социални дейности”. 

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

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 498/11.12.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха Юсеинова Ахмедова за раждане на 
второ дете – Зерин Юнусова Зюлкярова. 

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

социални дейности”. 

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

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 500/13.12.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – 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. № 452/08.11.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
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Настоящата докладна записка, внесена от Кмета на Общината се отнася за един не 
маловажен въпрос, който вълнува голяма част от жителите на град Две могили. Става 
въпрос за Празника на града ни. 

Предполагам, че всички сте се запознали с докладната записка, но все пак ще си 
позволя да припомня, че съгласно чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, се 
отбелязват два празника: 

1. Празникът на град Две могили се отбелязва ежегодно през втората събота и 
неделя на месец май.  
 2. Седмицата на община Две могили се провежда ежегодно, през последната 
седмица на месец август. 

В докладната записка много подробно са изтъкнати причините, поради които се 
прави новото предложение, където е записано, че се прави изменение на чл. 6 и чл. 7, 
които следва да добият вида: 

„Чл. 6. Празникът на град Две могили се отбелязва ежегодно на храмовия празник 
на град Две могили на Петдесятница, когато се почита „Света Троица” и се чества на 50-
тия ден след Великден.” 

„Чл. 7. Седмицата на Община Две могили се провежда ежегодно в седмицата, 
когато се отбелязва празника на град Две могили.” 

На заседанието на комисията от 5 членен състав – 2 се „Въздържаха” и 3 бяха „За”, 
така че от името на комисията предлагам на Общински съвет да приеме направените 
предложения за изменение на Наредба № 8. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Днес, аз няма да подкрепя направеното предложение: „…празникът на нашия град 

да бъде обвързан с храмовия празник на църквата ни – Петдесятница…” по няколко 
причини: 

Първо, както се посочва в докладната записка, настоящият празник на града 
съществува повече от век. Възниква въпроса: Защо предците ни са избрали тази дата, а не 
са избрали датата на храмовия празник? Докладната записка и току-що изложеното 
становище на комисията, не дава отговор на този въпрос. 

Второ, не мисля, че предците ни са били по-малко вярващи в сравнение с нас, сега! 
Мисля, че те също са обсъждали тази възможност за празник на населеното ни място, но не 
са я приели, с оглед реалностите. Затова, те са избрали за празник на града ни – началото 
на месец май, тъй зимата е останала назад, а сериозната работа по нивите –  започва през 
втората половина на май. 

Трето, датата на този празник ще е променлива. Например, през 2018 г., ако 
приемем предложеното решение, празника на Две могили, ще го отбележим на 27 май, а 
седмицата на Общината ще бъде от 21 до 27 май включително. През 2019 г. празникът ще 
бъде на 15 юни; през 2021 г. – на 19 юни, през 2024 г. – на 22 юни, разбира се, ако съм 
броил правилно дните. Това колеги, при всички случаи, ще създаде объркване и 
неудобство за жителите и гостите на града. 

Четвърто, убеден съм, че това предложение, трябва да получи по-широка 
обществена подкрепа, освен нашата. Затова предлагам, кмета на общината, да оттегли 
докладната записка. Да бъде сформиран инициативен комитет от лица, които подкрепят 
предложението за промяна на празника на Две могили и общината. Те да организират 
подписка, съгласно разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление. И каквото реши населението на Две могили – това да 
бъде. 

Разберете ме правилно: не бива с лека ръка, от днес за утре, да отменяме една 
вековна традиция, независимо дали направеното предложение за решение е добро или 
лошо. 

Предлагам, ако се стигне до гласуване, това да стане поименно.  
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2. Николай Христов – Общински съветник: 
Напълно подкрепям казаното от колегата Байчо Георгиев и аз лично същи ще 

гласувам „Против”. Панаирът на град Две могили се прави на тази дата от векове и хората 
знаят всяка година кога ще бъде той. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Още от 2007 година всяка година се водят дебати за датата на Празника на град Две 

могили. Каквото и да гласуваме става така, че винаги има някой недоволен. Може би няма 
да сбъркаме ако приемем предложението на г-н Байчо Георгиев да се допитаме до 
гражданите. Нека те да кажат кога искат да е празникът на града им. Ние променяме датата 
два или три пъти и след като приемем определена дата коментарът винаги е бил – „тези 
селяни от селата ли ще ни определят кога ще е празника на града ни.” Ето защо аз 
приканвам всички Общински съветнищи, които са от Две могили да се организират, да 
разговарят с жителите на града и да съберат подписка. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Преди да взема това решение съм провел редица неофициални разговори с голяма 

част от жителите на Две могили и в общи линии мненията са три: 
Според едната част от тях 12 май е поредица от празници и празникът на Две 

могили точно тогава натоварва хората. 
Според друга част от населението – празникът на еднин град би следвало да се 

свързва с нещо положително, което се е случило за града. 
 За мен лично е обидно празника на Две могили да се свързва само с това, че сме 
станали град. 
 Нека не подценяваме религията, защото по един или друг начин тя е съхранила 
България. 
 Вие виждате, че в наредбата двата празника са строго разделени – празникът, който 
се провежда през м. август не се получава добре, първо защото е твърде горещо, второ 
защото по-голямата част от хората са в отпуск. 
 Смятам, че не е проблем, че датата е плаваща, така или иначе когато се изготвя 
културния календар от предходната за следващата година винаги ще се знае кога ще е 
празникът за следващата година. 
 Аз няма да си оттегля докладната записка, нека всеки един от Вас да гласува, така 
както смята, че ще е най-добре.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

452/08.11.2017 г. ще бъде поименно по предложение на Общинския съветник г-н Байчо 
Георгиев. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за 

именуване и преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци 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    + 
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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   + 
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 7 2 8 

 

След приключване на разискванията 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, § 4 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 
2, т. 24 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 79 от Администартивнопроцесуалния кодекс и Докладна записка 
с вх. № 452 от 08.11.2017 г. след проведено поименно гласуване със 7 (седем) гласа 
„За”, 2 (два) гласа „Против” и 8 (осем) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 667   

1. Не приема Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 469/20.11.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение 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. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С настоящата докладна записка, кметът на общината предлага да бъде изменена т. 1 
от ал. 2 на чл. 13 на Наредба № 5, с която се определя таксата за битови отпадъци (ТБО) за 
2018 г. за предприятията по смисъла на Закона за счетоводството. По отношение на 
имотите на жителите от общината, таксата за битови отпадъци, остава същата, каквото е 
била през 2017 г. 

Втора комисия разгледа докладната записка в два аспекта: 
Първият: Дали предложението за изменение на Наредба № 5 е направено в в 

изискуемата форма, своевременно публикувано ли е на сайта на общината, заедно с 
мотивите към него, дали то съответства или противоречи на разпоредбите на ЗМДТ. 

Становището ни е, че Наредбата за изменение на наредба № 5 е изготвена в 
съответствие разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Същата е 
публикувана на сайта на общината, заедно с мотивите към него на 20 ноември. 
Минималният срок за предложения и становище по проекта е 30 дни, като този срок в 
случая е спазен. В този срок, г-жа Ефтимова е направила предложение, с която допълва 
направеното от кмета предложение за изменение на наредбата. Предложението на кмета на 
общината, както и това на г-жа Ефтимова не противоречат на чл. 21 от ЗМДТ.  
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Вторият: Какви ще бъдат последствията за предприятията при приемане на тази 
наредба? В докладната записка са посочва, че чрез приемането на тази наредба се очаква 
да се постигнат целите, които са наложили приемането на същата. Но в докладната записка 
и мотивите към нея не дава отговор на въпроса: Ще се повиши ли ТБО за предприятията? 
От общинска администрация казват – не! Но това „не”, можеше да бъде подкрепено с 
пример за предприятия, които през тази година са платили определена ТБО, а през 
следващата – ще платят съответно толкова. Съмненията ни са, че с това изменение, ще 
последва увеличение на тази такса. Към настоящият момент предприятията заплащат ТБО 
на базата на отчетната стойност на имотите, които притежават. С приемане на 
изменението, те ще заплащат ТБО на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти, 
която ще е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, 
съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. Това ще рече, че предприятията може да заплащат 
такса, колкото са плащали досега, но ако данъчната оценка е по-висока от отчетната 
стойност, което не е изключено да се случи – тогава ще платят повече. За тази възможност, 
предприятията трябва да бъдат предварително информирани. 

Съмненията ни се засилват и от следните данни, които ни е предоставила до 
момента, общинска администрация. В план-сметката за разходите сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на БО и поддържане на териториите за обществено 
ползване за 2018 г. се предвиждат 718 094 лв.. В предходния месец приехме информация за 
дейността на отдел „МДТ” в нея беше посочено, че към 31.10.2017 г. се събрали ТБО в 
размер на 320 000 лв.. Разликата между двете числа е чувствителна и трябва да се знае, кой 
ще я плати. 

С четири гласа „За” и един глас „Въздържал се”, втора комисия предлага, да бъде 
приет предложения ни проект за решение, с което изменяме Наредба № 5 в чл. 13, ал. 2.    

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това е една от най-сериозните теми, но както виждате промилите в нашата Община 

си остават същите, за разлика от други Общини членки на Сдружението Янтра Лом 2008 за 
изграждането на регионалното депо в Бяла. В момента се вдигат промилите в град Бяла. 
Правителството трябваше да изготви до 2019 г. методика, по която да се изчисляват 
сметките за ТБО. Такава все още няма и доколкото рабрах, отново са я отложили във 
времето за 2021 г. Към настоящия момент категорично заявявам, че в нашата Община няма 
опастност от вдигане на данъците. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Към настоящия момент предприятията са тези, които изнасят основната тежест на 

ТБО. След публикуването на сайта на Общината на проекта на наредба за изменение на 
наредба № 5 имаше хора, които ми се обадиха и ми казаха, че искат да се откажат и сами 
да си извърлат боклука – тези, които разполагат с такава техника. Трябва да се направи 
някаква кампания за уведомяване на гражданите, че увеличения няма да има. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За да иска някой сам да си извозва боклука, то той трябва да разполага със 

съответния лиценз за това и никой не може и няма право на своя глава без да притежава 
лиценз да си извозва сам боклука. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

469/20.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
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Относно: Приемане на Наредба за изменение 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 +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13 1 3 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 12 
и 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 при 
спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, 
чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и 
Докладна записка с вх. № 469 от 20.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 1 (един) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 668   

1. Приема Наредба за изменение 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: 

§ 1. Чл. 13, ал. 2 се изменя както следва и придобива следния вид: 
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2018 г. е, както следва:  

 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. 
11, ал. 2, т. 1 
от Наредбата 

Такса по чл. 
11, ал. 2, т. 2 от 

Наредбата 

Такса по чл. 
11, ал. 2, т. 3 
от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 
1, т. 1 от ДР на ЗМДТ 

5,5‰ върху 
данъчната 
оценка на 
недвижимите 
имоти на 
предприятията, 
определена по 
реда на чл. 21 
от Закона за 

1,0 ‰ върху 
данъчната 
оценка на 
недвижимите 
имоти на 
предприятията, 
определена по 
реда на чл. 21 от 
Закона за 

2,5 ‰ върху 
данъчната 
оценка на 
недвижимите 
имоти на 
предприятията, 
определена по 
реда на чл. 21 
от Закона за 
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местните 
данъци и такси 
(ЗМДТ) 

местните 
данъци и такси 
(ЗМДТ) 

местните 
данъци и такси 
(ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 
Две могили 

3,0 %о върху   
данъчната 
оценка 

1,0 %о върху 
данъчната 
оценка 

2,5 %о върху 
данъчната 
оценка 

3. За имотите на жителите в 
селата Батишница, Бъзовец, 
Чилнов, Баниска, Помен, 
Могилино, Кацелово, Каран 
Върбовка,Острица,Широково,
Пепелина 

3,0 %о върху 
данъчната 
оценка 

1,0 %о върху 
данъчната 
оценка 

2,5 %о върху 
данъчната 
оценка 

§2. Заключителна разпоредба 
Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.01.2018 г.  
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/20.11.2017 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови 
отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. При нейното 
изготвяне, общинска администрация е взела предвид следното: анализ на направените 
разходи в предходни години; проектите на бюджет 2018 г. на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити; закриване на сметището в Две могили и 
транспортиране на битовите отпадъци до депото в град Русе; решението на ръководството 
на общината сметосъбирането и сметоизвозването да бъде дейност в общинския бюджет; 
липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко бройки и за 
малко време; увеличаване на разходите за ликвидиране на нерегламентираните сметища. 

Разходите за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” са планирани като 
дейност, изпълнявана от общината. Предвидени са средства за работни заплати и 
осигуровки на шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като 
са имали предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на 
възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален и промяната в размера на 
осигурителните вноски. Планирани са средства за материали, горива, външни услуги, 
текущи ремонти, данъци, застраховка „Гражданска отговорност”, винетки на 
сметосъбирачните машини. Разпределение на разходите за сметосъбиране и 
сметоизвозване по населени места е направено на база обема на ползваните съдове. 

На основание писмо на РИОСВ – Русе и поети ангажименти от страна на Република 
България към Европейската комисия за поетапно закриване на общински депа, 
неотговарящи на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно 
депонирането на отпадъците, се спира експлоатацията на общинско депо град Две могили 
от 01.01.2018 г. В следствие на това депонирането и обезвреждането на битовите отпадъци 
от територията на община Две могили за 2018 г. ще се извършва на Регионално депо – 
Русе, което ще доведе до увеличаване на разходите за товарене, транспортиране и 
обработка на същите. Община Две могили ще дължи на Община Русе и следните 
отчисления по Закона за управление на отпадъците: по чл. 60, ал. 1 в размер на 3.50 лева на 
тон депониран отпадък; по чл. 64, ал. 1 в размер на 45.00 лева на тон депониран отпадък. 

За дейност „Поддържане на депо” са планирани 26 240 лева разходи за външни 
услуги, 10 046 лева отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и 
128 600 лева отчисления по чл. 64 от същия закон. Планирани са и разходи за 
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обезвреждане на битовите отпадъци, които дължим на фирмата - оператор на Регионално 
депо – Русе. Цената е 11.28 лева с ДДС за тон отпадъци. 

При планиране на разходите по дейност „Поддържане на територии за обществено 
ползване” администрацията е взела предвид и предложенията на кметствата. Средствата за 
работна заплата са съобразени с новия размер на минималната работна заплата, с 
промените в размера на възнагражденията придобит трудов стаж и професионален опит и 
промяната в размера на осигурителните вноски. Ново е прехвърлянето на 3 бройки от 
дейност КООРС в дейност „Чистота”. Предложението е със свои работници общината и 
кметствата да поддържат териториите за обществено ползване, без ползването на външни 
фирми. 
 Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Темата за ТБО е много болезнена тема, но разглеждайки докладната записка, тъй 

като вече всички знаем, че от 01.01.2018 г. депото в Русе ще приема отпадъка на Две 
могили, не ми стана ясно защо е необходимо да разделяме план сметката на сметосъбиране 
и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване, а не стане едно общо? Какво имам предвид – с извозването на нашия 
отпадък в Русе ние ще плащаме определена сума пари плюс отчисленията. На всеки един 
гражданин в Две могили трябва да му е ясно колко ще струва 1 тон боклук закаран в Русе. 
На следващо място – защо в графиката сумата за сметосъбиране и сметоизвозване е по-
малка от поддържане на териториите за обществено ползване. Ние депата в Русе няма да 
ги поддържаме, те ще се поддържат от Община Русе. Според мен трябва да се даде 
справедлив отговор на гражданите. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Въпросът, който бих искал аз да задам на Общинска администрация е на базата на 

колко тона е изготвена тази план-сметка? 
За миналата година боклука, който сме изхвърлили е 2 872 т., така че долу горе това 

като го умножа по 60 лева, които ще плащаме на тон се получава сумата от 173 000 лева, 
така че сумата от 194 945 лева предполагам ще стигне. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

470/20.11.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 

обществено ползване 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 +   
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10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

След приключване на разискванията по трета 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. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на физически 
и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна записка с вх. 
№ 470 от 20.11.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 669   

 1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. 

Населени 
места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране 

и 
сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 

в депа 

Поддържане 
на места за 

общ.ползване 
Две могили 221 949 107 099 33 007 81 843 
Батишница 40 359 9 872 3 043 27 444 
Баниска 46 788 11 788 3 633 31 367 
Могилино 32 042 8 252 2 543 21 247 
Помен 30 208 6 925 2 134 21 149 
Бъзовец 40 194 11 051 3 406 25 737 
Чилнов 38 178 8 546 2 634 26 998 
Кацелово 39 563 9 136 2 815 27 612 
Острица 32 036 7 367 2 271 22 398 
Каран Върбовка 36 974 7 515 2 316 27 143 
Широково 14 506 2 845  876 10 785 
Пепелина 6 651 4 549 1 402  700 
Отчисления по чл. 60 от 
ЗУО 

10 046  10 046 
 

 

Отчисления по чл. 64 от 
ЗУО 

128 600  128 600  

Всичко: 718 094 194 945 198 726 324 423 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 475/01.12.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2017 г. до 
31.10.2017 г.  

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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В изпълнение на своите задължения като председетел на общинския съвет, съгласно 
чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ни е 
представен отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.06.2017 г. до 31.10.2017 
г.  

През отчетния период Общинският съвет е провел 5 заседания и прие 106 решения. 
 За посочения период имаме три върнати за преразглеждане решения от Областния 
Управител, а именно: 

1. Решение № 605 взето с Протокол № 29/25.08.2017 г., относно: Даване на съгласие 
да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по Протокол № 
22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ „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, представляваща „Детска градина”, със 
застроена площ 364 кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3821 от 
10.08.2017 г. на Кмета на Община Две могили и неговата продажба след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване. 
 С Решение № 619 по Протокол № 30/29.09.2017 г., същото е отменено от Общински 
съвет – Две могили. 

2. Решение № 606 взето с Протокол № 29/25.08.2017 г., относно: Даване на съгласие 
да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по Протокол № 
22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ „Дворно място” от 
1280 кв. м., съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по плана 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 частна общинска собственост № 3820 от 10.08.2017 г. на Кмета на 
Община Две могили и неговата продажба след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 
 С Решение № 620 по Протокол № 30/29.09.2017 г., същото е отменено от Общински 
съвет – Две могили. 

3. Решение № 629 взето с Протокол № 30/29.09.2017 г., относно: Даване на съгласие 
да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по Протокол № 
22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ „Дворно място” от 
1280 кв. м., съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по плана 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 частна общинска собственост № 3820 от 10.08.2017 г. на Кмета на 
Община Две могили и неговата продажба след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 
 Решението е върнато за ново разглеждане от Областния управител на Област Русе, 
след което оспорването на решението е внесено за разглеждане в Русенски 
административен съд. 
 Приетите 106 решения през този отчетен период могат да се разпределят, както 
следва: 
 1. Решения, свързани с нормативната уредба – 8 решения. 
 2. Решения, свързани с разрешаването на финансови проблеми, които касаят 
предимно промени в Бюджета на Община Две могили, утвърждаване на пътни средства на 
пътуващите специалисти и други – 9 решения.  
 4. Решения, свързани с приемане на информации, отчети и доклади, осведомяващи 
общинските съветници с дейността на различните звена от общинската администрация, с 
дейността на второстепенните разпоредители с бюджетните средства, както и информации 
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за съвместните дейности на общината и РУ „Полиция”, информация за работата с 
малолетни и непълнолетни и други – 21 решения. 
 6. Решения, свързани с кандидатстване с проекти по различни програми – 4 
решения. 
 7. Решения,свързани с продажба на имоти – 10 решения. 
 8. Решения, свързани с отдаване под наем или аренда на имоти – 7 решения. 
 10. Решения, свързани с отпускането на еднократни помощи за раждане на деца, 
други помощи, включително и тези по Наредба № 13 – 17 решения. 
 13. Решения, по въпроси, които са извън кръга на отчетените до тук – 30 решения, 
като в т.ч. решения свързани с ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, бракуване на 
имущество, приемане на структура на общинска администрация и други. 
 

За периода, на сайта на община Две могили са публикувани всички покани за 
свикване на заседанията на общинския съвет, с посочване на датата, дневния ред и 
докладчиците по него.  

Всички протоколи от заседанията на съвета са изготвяни в срок и изпращани на 
кмета на общината и на областния управител на област Русе.  

Становището на комисията е представеният ни отчет на дейността на Общинския 
съвет да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

475/01.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с наше Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и 
Докладна записка с вх. № 475 от 01.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 670   

1. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2017 г. до 
31.10.2017 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2017 г. до 
31.10.2017 г.  
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/01.12.2017 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2018 година.  

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
предлагам на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2018 година. Графикът е съобразен с обявените през 2018 година почивни 
дни. Предвидени са и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 
Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

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

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

476/01.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 и 84, ал. 1 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 476 
от 01.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 671 

  

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2018 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 19.01.2018 г. 09.01.2018 г. 26.01.2018 г. 16.01.2018 г. 
2. 16.02.2018 г. 06.02.2018 г. 23.02.2018 г. 13.02.2018 г. 
3. 16.03.2018 г. 06.03.2018 г. 23.03.2018 г. 13.03.2018 г. 
4. 27.04.2018 г. 17.04.2018 г. - - 
5. 18.05.2018 г. 08.05.2018 г. 25.05.2018 г. 15.05.2018 г.  
6. 15.06.2018 г. 05.06.2018 г. 22.06.2018 г. 12.06.2018 г. 
7. 20.07.2018 г. 10.07.2018 г. 27.07.2018 г. 17.07.2018 г. 
8. 17.08.2018 г. 07.08.2018 г. 24.08.2018 г. 14.08.2018 г. 
9. 21.09.2018 г. 11.09.2018 г. 28.09.2018 г. 18.09.2018 г. 
10. 19.10.2018 г. 09.10.2018 г. 26.10.2018 г. 16.10.2018 г. 
11. 16.11.2018 г. 06.11.2018 г. 23.11.2018 г. 13.11.2018 г. 
12. 21.12.2018 г. 11.12.2018 г. 28.12.2018 г. 18.12.2018 г. 

 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се прави 
от Председателския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични 
условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със 
срок за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 477/01.12.2017 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2018 година.  

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Във връзка с предложения График за провеждане на редовните заседания на 
Общинския съвет през 2018 година, Председателят ни е предложил да бъде приет и 
График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации 
на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2018 година. 

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

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

477/01.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 477 от 01.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 672 

  

1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 
отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2018 
година, както следва: 
№ Дата на 

заседанието 
Представяне на отчети и информации на 

редовните заседания на Общински съвет – 
Две могили през 2018 година 

Отговаря 

1. 19.01.2018 г. 
26.01.2018 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две 
могили през 2017 г. 

Кмет община 

  2. Приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г. 

Кмет община 

  3. Приемане на бюджета на Община Две 
могили за 2018 година. 

Кмет община 

  4. Информация относно работата на 
общинската администрация по 
административното обслужване на 
физическите и юридическите лица през 2017 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2017 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за развитието на спорта в Община Две 
могили през 2017 г. и перспективите за 
развитието му в Община Две могили за 2018 г. 

Кмет община 

  7. Информация за дейността на ОП Управител  
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«Обществено хранене» за второто полугодие 
на 2017 година 

ОП 

  8. Годишен отчет за изпълнение на Програмата 
за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 – 2019 г. за 2017 г. 

 

  9. Приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Две могили за 2018 – 
2019 година. 

Кмет община 

  10. Приемане на Годишен план за дейностите 
по подкрепа на личностното развитие в 
Община Две могили за 2018 г. 

Кмет община 

    
2. 16.02.2018 г. 

23.02.2018 г. 
1. Одобряване на тригодишна бюджетна 
прогноза за период 2019– 2021 година. 

Кмет община 

  2. Отчет за изпълнение на плана за действие на 
Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2017 г.  

Кмет община 

  3. Информация за спазването на транспортната 
схема в Община Две могили през 2017 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение на Общинския план за 
младежта за 2017 г. 

Кмет община 

  5. Приемане на Общински план за младежта за 
2018 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 
съвет през 2017 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  7. Даване на съгласие за ползване на 
общинските мери и пасища за отглеждане на 
животни. 

Кмет община 

    
3. 16.03.2018 г. 

23.03.2018 г. 
 

1. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на 
територията на Община Две могили през 2017 
година. 

Началник 
РПУ 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Чилнов през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си.  

Кмет кметство 

  3. Доклади на Читалищата в Община Две 
могили за осъществените читалищни дейности 
и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2017 г.  

Председател 
Читалищно 

настоятелство 

  4. Отчет за изпълнение на Актуализираната 
програма за управление на дейностите по 
отпадъците на Община Две могили за 2017 
година. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на Програмата за Кмет община 
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опазване на околната среда през 2017 г. 
  6. Годишен Доклад за изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Две 
могили за 2017 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за изпълнението на Програмата за 
развитието на туризма на територията на 
Община Две могили за 2017 г. и перспективи 
за 2018 г. 

Кмет община 

    
4. 27.04.2018 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за закрила на детето за 2017 г. и 
Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2018 г. 

Председател 
комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социални услуги в 
Община Две могили през 2017 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  4. Приемане на Програма за развитието на 
туризма на територията на Община Две могили 
за 2018 г.  

Кмет община 

  5. Информация за дейността на 
специализираното звено КООРС в Община Две 
могили през 2017 г. и насоки за работа през 
2018 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2017 г. 

Кмет община 

    
5. 18.05.2018 г. 

25.05.2018 г. 
 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Център за 
обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 
ЦОП 

  3. Осигуряване на дърва за огрев на общински 
и обществени учреждения за отоплителен 
сезин 2018 – 2019 г. и определяне на продажна 
цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Кмет община 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Радост”, град Две могили за периода от 
месец септември 2017 г. до месец май 2018 
година. 

Управител 
ДГ 

  5. Отчет за състоянието на общинската 
собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове 
и категория обекти. 

Кмет община 

    
6. 15.06.2018 г. 

22.06.2018 г. 
1. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за първото полугодие на 

Обществен 
посредник 
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2018 г. 
  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Кацелово през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2017-2018 г. и 
проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 
ДГ 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 
2017-2018 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор 
ДГ 

  5. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 
01.11.2017 г. – 31.05.2018 г.  

Председетел Общ. 
съвет 

    
7. 20.07.2018 г. 

27.07.2018 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2018 г. 

Кмет община 

  2. Отчет за 2017 г. за дейността на отдел 
«УТС» в Община Две могили. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кметски наместник на 
село Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
СУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2017-2018 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
СУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
учебната 2017- 2018 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Директор 
ОУ 

  6. Информация за резултатите от дейността в 
ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 
през учебната 2017-2018 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Директор 
ПГСС 

  7. Отчет за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2017-2018 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ЦПЛРИСКИОНИС 

    
8. 17.08.2018 г. 

24.08.2018 г. 
1. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 
съвет през първото полугодие на 2018 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Помен през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет на кметство 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „Обединен 
спортен клуб по тенис на маса, плуване, 

Кмет община 
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бадмингтон, петанка – Две могили”. 
  4. Информация за дейността на Общинско 

предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2018 г. 

Управител 
ОП 

  5. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 
и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2018/2019 г. на територията на 
Община Две могили 

Кмет община 

    
9. 21.09.2018 г. 

28.09.2018 г. 
1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Могилино през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Защитено 
жилище за лица с умствена изостаналост” в 
село Могилино. 

Управител 
 

  3. Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на 
община Две могили, област Русе  

Кмет община 

  4. Информация за състоянието, обезпечеността 
от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита 
на населението от бедствия, аварии и 
катастрафи в община Две могили. 

Кмет община 

    
10. 19.10.2018 г. 

26.10.2018 г. 
1. Приемане на Информация за дейността на 
„Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост” в 
град Две могили. 

Управител 
 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Острица през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за готовността за почистване 
на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период. 

Кмет община 

  4. Приемане на план за ползване на дървесина 
в Община Две могили за 2019 г. и определяне 
начина на ползване на дървесината 

Кмет община 

  5. Приемане на Годишна програма за развитие 
на читалищната дейност на Община Две 
могили за 2019 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на Културен Календар на Община 
Две могили за 2019 г. 

Кмет община 

    
11. 16.11.2018 г. 

23.11.2018 г. 
1. Информация за работата на Отдел „Местни 
данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Широково и село Пепелина през 
последната година и проблемите, които той 
среща при изпълнение на задълженията си. 

Кметски 
наместник 
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  3. Информация за състоянието на общинския 
поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

Кмет община 

  4. Информация за състоянието и постигнатите 
резултати от участието на самодейните състави 
от общината в различни фестивали и събори. 

Кмет община 

    
12. 21.12.2018 г. 

28.12.2018 г. 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 
01.06.2018 г. – 31.10.2018 г.  

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2017 г. в Проекти по 
различните оперативни програми. 

Кмет община 

  3. Информация за сключените договори в 
община Две могили, основания и постигнати 
резултати 

Кмет община 

  4. Приемане на спортен календар на Община 
Две могили за 2019 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „ФК Две могили” 
за 2018 г. и перспективи за развитие през 2019 
г. 

Кмет община 

  6. Информация да извършените обществени 
поръчки по ЗОП за 2017 г. и 2018 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за второто полугодие на 
2018 г. 

Обществен 
посредник 

    
 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за 
разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 482/05.12.2017 г., относно: 

Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Предложена ни е за разглеждане докладна записка, която има за цел да приемем 
решение, с което да определим размера на платения годишен отпуск и на допълнителното 
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет, съгласно 
чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 121, ал. 2 от 
Правилника ни, приет с Решение № 5 по Протокол № 2/24.11.2015 г.  

С Решение № 646 по Протокол № 31/27.10.2017 г. избрахме за Председател на 
Общинския съвет – Христина Димитрова Ефтимова, поради което внасям за разглеждане 
тази докладна записка. 
 Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда, размера на платения годишен отпуск не 
може да бъде по-малък от 20 работни дни. За някои категории работници и служители, в 
зависимост от характера на работата им, Министерския съвет, с Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските е приел, че те имат право на удължен платен годишен 
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отпуск. Такъв е случая с кмета на общината, който има право на удължен платен годишен 
отпуск в размер на 30 работни дни. 

Съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, за работа при ненормиран работен 
ден, работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск, който 
не може да бъде по-малък от 5 работни дни. Кметът на общината ползва 12 работни дни 
допълнителен платен годишен отпуск. 

Съгласно чл. 121, ал. 1 от нашия Правилник, Председателят на общинския съвет 
работи в него пет дни седмично, по четири часа, което означава, че размера на платения и 
на допълнително платения годишен отпуск, които той ще полза, следва да бъдат в размер 
на 50 (петдесет) % от определените дни. 

 

По отношение размера на допълнителното месечно възнаграждение за придобит 
стаж и опит на Председателя на Общинския съвет, процентът не може да бъде по-малък от 
0.6. Кметът на Общината получава 1 % 

Към момента от представените документи е видно, че общия стаж и опит на 
настоящия Председател на Общинския съвет е в размер на 36 години 1 месец и 0 дни.  

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

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 482/05.12.2017 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 26, ал. 3, 
т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 121, ал. 4, т. 2 във връзка с 3, ал. 1, 
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. № 482 от 05.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 673 

 

1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от които – Христина 

Димитрова Ефтимова – 15 работни дни. 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, от които – 

Христина Димитрова Ефтимова – 6 работни дни. 
1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще 

получава. 
2. На Христина Димитрова Ефтимова се признава към 01 ноември 2017 г. стаж и 

опит, сходен с дейността му на Председател на Общинския съвет в размер на 36 години 1 
месец и 0 дни. 

3. Решението влиза в сила от 01 ноември 2017 г. 
4. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 484/08.12.2017 г., относно: План 

за противодействие на тероризма в община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

С Решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет е приет нов Национален 
план за противодействие на тероризма. Планът е изготвен в отговор на устойчивото 



 23

нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на 
изискванията на чл. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на 
националната сигурност и чл. 6, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма, и е в 
съответствие със Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с 
решение на Народното събрание от 25.02.2011 г. С оглед срочното изпълнение на 
произтичащите от по-горе цитираното Решение на Министерски съвет задачи, както и 
съгласно разпоредбите на чл. 16 и чл. 22 от Закона за противодействие на тероризма е 
необходимо в срок до 2 /два/ месеца, след влизането на Решението в сила да бъдат 
разработени Общински планове за противодействие на тероризма, които да бъдат 
съгласувани с Директорите на съответните териториални дирекции на ДАНС и на 
съответната Областна дирекция на МВР. 

Планът за противодействие на тероризма в община Две могили е разработен в 
изпълнение на Решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет, като неговите цели 
са: Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите на територията на 
общината срещу терористична заплаха; Координиране на действията на териториалните 
структури на изпълнителната власт при защита на населението при терористичен акт; 
Превенция, чрез установяване и отстраняване на причините и условията, обуславящи 
извършването на тероризъм. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложеният план и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

484/08.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 
12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет-Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, и във връзка с чл. 16 и чл. 22 от Закона за противодействие на 
тероризма и Докладна записка с вх. № 484 от 08.12.2017 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 674 

 

1. Приема План за противодействие на тероризма в община Две могили. 
Приложение: План за противодействие на тероризма в община Две могили. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 485/11.12.2017 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина и село Широково, 
община Две могили. 

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 представената ни информация за работата 
на Кметския наместник на село Пепелина и село Широково, община Две могили. 

Искам да поздравя Кметския наместник на село Пепелина и село Широково за 
добрата работа и за прекрасния отчет, който ни е представил. 

За времето от 10.12.2016 г. до 06.12.2017 г., работата на Кметския наместник е 
разпределена в две основни направления – работа с хората и грижа за протичане на 
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нормален живот в село Пепелина, и задачи свързани с развитието на туристическия обект 
Пещера Орлова чука, която се намира в землището на Пепелина.  

От 01.09.2017 г. г-н Корчев поема функциите на кметски наместник и на с. 
Широково. 

В с. Пепелина към момента по постоянен адрес се водят 11 жители, по настоящ 
адрес - 21, а реално живеят 14 човека. Броят на пребиваващите в селото се увеличава 
значително през топлата част от годината. 

В с. Широково по постоянен адрес се водят 28 жители, по настоящ 52, а в момента 
пребивават около 38 човека. 

Кметският наместник не разполага със собствен бюджет и за дейността си разчита 
на общинския бюджет. В началото на годината към кметския наместник на с. Пепелина и 
с. Широково бе назначен работник, който да отговаря за чистотата и текущите нужди на 
селата. Към момента местонахождението на канцеларията на кметския наместник е без 
промяна. Поради липса на интернет връзка, а и поради малкия брой искания, по-голямата 
част от административното обслужване на физическите лица се извършва от общинската 
администрация в Две могили. Основната административна дейност, която извършва 
кметският наместник е входиране и издаване на служебни бележки на земеделски стопани, 
както и оповестяване на уведомления за инвестиционни предложения и заповеди на Кмета 
на Община Две могили. 

За изминалата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Пепелина е 
както следва: Събираемост на местните данъци – 1 382 лева – 70 %; Събираемост на такса 
битови отпадъци – 4 093 лева – 70 %. 

За изминалата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Широково е 
както следва: Събираемост на местните данъци – 1 124 лева – 62 %; Събираемост на такса 
битови отпадъци – 3 237 лева – 62 %. 

В село Пепелина няма промишлени предприятия. Има регистрирани повече от 10 
животновъдни обекта, като повечето от тях са пчелини с общ брой на пчелните семейства 
повече от 1000 семейства. В кравефермата, която се стопанисваше от нови собственици, 
повече не се извършва стопанска дейност. В същия стопански двор се намира птицеферма 
за отглеждане на бройлери, която продължава да функционира. Рибарникът продължава да 
работи. 

В село Широково също се отглеждат пчелни семейства от регистрирани земеделски 
стопани. В покрайнините на селото има частна кравеферма. 

Нивите в землището на Пепелина и Широково се обработват от различни 
селскостопански производители и кооперации. Малкото пустеещи селскостопански площи 
(частна, държавна и общинска собственост), се намират по поречието на р. Черни лом, 
където достъпът е силно ограничен. 

През изминалата година, в с. Пепелина има подадени едно уведомление за 
инвестиционни предложения: за засаждане на овощна градина от орехи и лешници, на 
взета под наем общинска земя.  

Към момента в село Пепелина няма търговски обект и заведения. Доставката на 
храни се извършва редовно от фирма Баки три пъти в седмицата (понеделник, сряда и 
петък). 

Има действаща една къща за гости в махала Тютюнка, която работи при наличие на 
направени резервации. 

В с. Широково, от октомври също няма магазин. Това предизвика безпокойство у 
постоянните жители на селото, но за съжаление към момента няма частник, който да е 
склонен да отвори магазин. Все пак, всеки ден има доставки на хляб от двама различни 
доставчици. Всяка седмица в селото идва търговец на плодове и зеленчуци, захарни 
изделия и основни храни. 

За сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци, след навлизането в 
ликвидация на досегашната фирма, се грижат служителите на общината. За съжаление, 
техниката с която се работи е изключително амортизирана, което води до постоянно 
дефектиране на контейнерите в с. Пепелина. „Малкият камион“, който отговаря за двете 
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села постоянно аварира, в следствие на което през лятото имаше период от 6-7 седмици 
без сметосъбиране. 

Електро захранването на селата е стабилно, като голям проблем създават клоните на 
дърветата прорастнали в жиците, които при по-силен вятър често прекъсват захранването.  
При подаване на сигнали аварийните екипи действат според възможностите си, което за 
съжаление често не е никак бързо. При една от бурите през лятото, почти цялото село 
Широково остана без ток 3дни, а при следващата в с. Пепелина, части от селото останаха 2 
дни без ел. захранване. 

Водоснабдяването е един от постоянните проблеми в двете села. Старият етернитов 
водопровод често аварира, като прекъсванията в захранването понякога са ежедневни. 
Авариите се отстраняват бързо, но често са последвани от нови само на няколко метра от 
старата. Дългосрочно решение на проблема би било единствено пълната подмяна на 
водопровода в селото. Такава подмяна бе направена частично към Тютюнка махала в 
Пепелина. 

Състоянието на уличното осветление за съжаление става все по тежко. Липсата на 
резервни части и нови осветителни тела, на фона на лошите метеорологични условия, 
доведе до моменти в, които улиците бяха тъмни.  

Снегопочистването се извършва своевременно и качествено. 
В Пепелина и Широково има по един жител, които използват услугите на 

„социалния патронаж“. 
Един от основните проблеми в село Пепелина  е лошото състояние на улиците. По-

голямата част от тях са с тревна настилка (особено в Новата махала). В този случай 
избуяващата растителност на места напълно ги препречва, а най-слабият дъжд или сняг ги 
прави непроходими, включително и за камиона, извозващ сметта. На други места, където 
настилката е от трошен камък или калдаръм, са се образували трапове, в които се събира 
вода а вече и кал и прави възможно преминаването единствено с високо проходим 
автомобил (пътя от разклона до кравефермата покрай бившия Дунарит, пътя от моста към 
Тютюнка махала, всички улици към и в Зелена махала). За целта беше осигурен т.нар. 
„фрезован асфалт“, който предстои да се разстели на проблемните участъци. И в Пепелина 
и в Широково са се отворили дупки в съществуващата асфалтова настилка, които с 
времето увеличават размерите и дълбочината си. 

Друг сериозен проблем е слабото покритие на мобилните оператори и липсата на 
стабилен интернет и в двете села.  

На територията на селата няма действащи регламентирани или нерегламентирани 
сметища. В редките случаи на нарушения, след предупреждение, нередностите се 
отстраняват своевременно. За съжаление зачестяват случаите на изхвърлянето на битови, 
строителни и други отпадъци по пътя Две могили – Широково.  

През изминала година при една от бурите, ел. захранването на помпената станция 
бе спряно за няколко дни, което доведе до спирането на водата в с. Пепелина за едно 
денонощие. За щастие аварията беше отстранена. 

С цел отстраняване на опасността от падане на дървета през зимния сезон, 
намаляване на опасността от прекъсване на ел. захранването и осигуряване на достъп на 
сметосъбиращата техника, бяха орязани дърветата по улиците в селата. 

През пролетта в землището на с. Широково възникна полски пожар, който бе 
овладян бързо, с помощта на доброволци от с. Пепелина. 

През 2017 в Пепелина и Широково няма регистрирани сериозни престъпления и 
нарушения на обществения ред. В редките случаи на нарушения, след съдействие от 
служителите на КООРС или на полицията, проблемите бяха разрешени. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

485/11.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
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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. 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. № 485 от 11.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 675 

  

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

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

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 486/11.12.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 4648 РК и автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 АК за нуждите 
на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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 ученическите автобуси - „Исузу Евро 
Тюркоаз”, с рег. № Р 7648 РК и „Хюндай Каунти”, с рег. № Р 7644 РК. Автобусите са 
прехвърлени в собственост на общината от Министерство на образованието и науката за 
превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавните училища, намиращи се в 
границите на община Две могили. С договор за делегиране на правото за организиране на 
безплатен превоз на ученици № 48 от 01.02.2012 г., сключен между Община Две могили и 
СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, Община Две могили е прехвърлила 
правото за организиране на безплатен превоз на ученици на училището, което от своя 
страна е приело да извършва превоза на ученици. Договора е бил със срок до 30.11.2015 г. 
включително. На 01.12.2015 г. е сключен нов договор за същите автобуси със същият 
предмет. Договора е със срок до 31.12.2016 г. На 20.12.2016 г. отново е сключен договор 
със същият предмет и срок до 30.06.2017 г. По взаимно съгласие на страните, срокът на 
договора е удължен до 31.12.2017 г. Съгласно чл. 33, ал.1 от действащата към 2012 г., 
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. (отм.) на Общински съвет – Две 
могили, движимите вещи – частна общинска собственост се предоставят за нуждите на 
юридически лица или звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на 
общината, т.е към него момент не е било необходимо решение на Общински съвет за 
предоставяне на движими вещи – частна общинска собственост. 

Съгласно чл. 32 от сега действащата Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, 
област Русе (приета с решение № 617 по Протокол № 38 от 25.04.2014 г.), движимите вещи 
- частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически 
лица и звена на общинска бюджетна издръжка с решение на Общински съвет. 
Предназначението на превозните средства е училищен автобус и съгласно договорите от 
2009 г., сключени с Министерство на образованието и науката следва да се използват 
единствено за транспорт на ученици от населените места на територията на община Две 
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могили до СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, което обяснява нуждата от 
предоставянето им безвъзмездно за управление на училището. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище предложеният ни порект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

486/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус 

„Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 4648 РК и автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 

АК за нуждите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. 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 +   
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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и чл. 32 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. № 486 от 11.12.2017 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 676 

  

1. Предоставя на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз”, с рег. № Р 7648 РК за срок до 01.11.2019 
г. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в училището. 
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2. Предоставя на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Хюндай Каунти”, с рег. № Р 7644 РК за срок до 01.11.2019 г. 
Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в училището. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на СУ 
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили за предоставяне за управление на превозните 
средства. 

4. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 487/11.12.2017 г., относно: 

Определяне на представител от Община Две могили в Комисия за изработване на 
Областна здравна карта. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Министъра на 
здравеопазването, с което ни уведомява, че е стартирала процедура по изготвянето на 
Национална здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип 
потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения Националната 
здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на 
областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която 
включва областен управител, представители на регионална здравна инспекция, районна 
здравноосигурителна каса, районна колегия на Българския лекарски съюз, представители 
на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионална колегия на 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните 
организации за защита на правата на пациентите, както и по един представител от всяка 
община.  

Предвид това, Община Две могили следва да определи свой представител в 
комисията за изработване на областна здравна карта. Кметът на Общината предлага това 
да бъде г-жа Сашка Димитрова мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване”. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

487/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Определяне на представител от Община Две могили в Комисия за 

изработване на Областна здравна карта. 

№ 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  +   
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9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27 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. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и 
Докладна записка с вх. № 487 от 11.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 677 

  

1. Определя Сашка Димитрова мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване” 
за представител от Община Две могили в Комисия за изработване на Областна здравна 
карта. 

2. Възлага на Кмета на Общината да изпрати препис от настоящото решение до 
Министъра на здравеопазването с копие до Областния управител на Област Русе. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 488/11.12.2017 г., относно: 

Информация за сключените договори за извършване на услуги с личен труд в Община Две 
могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2017 г. – до месец 
Ноември  2017 г. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Кметът на общината, предоставя за сведение, информация за сключените от него 
договори  за извършване на определен вид услуги, през тази година.  

Първото нещо което Втора комисия констатира, че това е по-скоро справка, 
отколкото информация. От нея става ясно, че има сключени 84 договора с 44 лица на обща 
стойност 23 460.81 лева. 

Второто нещо, което възникна при обсъждането на информацията, бе въпроса: Защо 
за някои от тези услуги са използвани външни лица, при условие, че общината има 
съответните специалисти. Вероятно има разумно обяснение, но то не е посочено в 
информацията. Ще дам няколко примера: 

1. Изготвяне на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 
план за развитие 2014 – 2020 г. – 1 326.33 лева. В структурата на общината има цяла 
дирекция „Регионално развитие”! Защо той не е направен от дирекцията? 

2. За обществени възпитатели – 1 439.70 лева, както и 1 720.00 лева за консултански 
услуги към МКБППМН. Има ли възпитатели и консултанти, които са служители от 
общинска администрация. Ако има – кога те извършват тази дейност! 

3. За консултантски услуги – 860.00 лева. От какво естество са тези консултации? 
4. За извършване на счетоводни услуги – 800.00 лева. Защо счетоводството в 

общината не ги е направило?.   
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5. За организация на културни мероприятия – 572.00 лева. 
6. За отчитане на проект „Топъл обяд” – 1 108.00 лева. 
Втора комисия, като прави тези забележки, препоръката ни занапред е, освен 

справката за сключените договори, да се дава кратко обяснение, защо се е наложило, те да 
бъдат сключвани. Предлагаме на общинските съветници, да я подкрепят.  

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Изплатената сума като цяло е 23 хил. лева, която е доста по-малко от предходни 

години. Всички договори са сключени с физически лица, а не с фирми. 
По отношение на т. 3 договорите са два и са сключени за изготвянето на годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на 
Община Две могили за 2016 г. Лицето е проф. Андреева, която е изготвила Общинския 
план за развитие на Общината и запозната в детайли с развитието и това, което се случва. 

По отношение на т. 7 са сключени два договора за консултантски услуги на обща 
стойност от 860 лева – това е по програма за озеленяване, програмата беше за лица до 29 
години и за тяхното обучение се изплатиха тези средства. 

Занапред ще изготвяме информацията с по-подробно описание. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да Ви уведомя, че по тази точка от дневния ред има подадена 

декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ от Общинския съветник Мехмед Руждиев Мехмедов, 
който няма да вземе участие в гласуването. 

Гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 488/11.12.2017 г. е 
явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 27 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 488 от 11.12.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас 
„Негласувал” – Мехмед Руждиев Мехмедов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 678 

  

1. Приема за сведение Информация за сключените договори за извършване на 
услуги с личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода 
от месец Януари 2017 г. – до месец Ноември  2017 г. включително. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 490/11.12.2017 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две 
могили и дейностите към нея. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На предходното наше заседание взехме решение за изменение на Правилник № 3 за 
организацията, управлението и дейността на Специализирано звено „Контрол, охрана, 
обществен ред и сигурност”. В резултат на влязлото в сила изменение в чл. 10 и чл. 11 на 
Правилник № 3, числеността на специализираното звено КООРС е намалена на 4 (четири) 
щатни бройки, считано от 01.01.2018 г. Това налага да бъде изменено и Решение № 426, 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 21 от 22.12.2016 г., 
изменено с Решение № 556 по Протокол № 27 от 23.06.2017 г., с което е одобрена 
структурата и численосттта на общинска администрация и дейностите към нея. В 
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цитираното решение за одобряване на структурата и числеността на общинска 
администрация са посочени 7 щатни бройки в СЗ КООРС. Това налага приетите изменения 
в Правилник № 3 да бъдат отразени и в решението на Общински съвет за одобряване на 
структурата и числеността на общинска администрация и дейностите към нея. Кметът на 
Общината ни предлага щатните бройки, с които е намалена числеността на СЗ КООРС да 
бъдат преместени в дейност Чистота поради следните мотиви:  

1. Едно от задълженията на Общината е поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. До скоро тази функция се осъществяваше посредством хора, заети 
по т.нар. програми за временна заетост. С годините тези програми се редуцират като 
времетраене и възможност за кандидатстване. По този начин се затруднява осигуряването 
на достатъчен човешки ресурс, чрез който да бъдат изпълнени ангажиментите на общината 
към населението. 

2. Към настоящия момент тези щатни бройки са заети от лица, които изпълняват, 
както охранителната и превантивна дейност по опазване на чистотата, така и поддържане и 
осигуряване на чистотата на обществени територии, като окосяване, почистване от 
нежелана растителност, чистене.  

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

490/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска 

администрация Две могили и дейностите към нея. 

№ 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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15  2 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 2 и 
ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 490 от 11.12.2017 г. след проведено 
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поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 679   

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две 
могили и дейностите към нея, приета с Решение № 426, взето на заседание на Общински 
съвет Две могили по Протокол № 21 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 556 по Протокол 
№ 27 от 23.06.2017 г., както следва: 

1.1. В дейностите към общинска администрация: 
• Чистота         34 щ. бр. 
• СЗ КООРС         4 щ. бр. 

2. Решението влиза в сила от 01.01.2018 г. 
3. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на решението. 

  

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/11.12.2017 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 
Община Две могили, област Русе. Експертно-консултативната комисия, създадена на 
основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата разгледа постъпилите в деловодството на Община Две 
могили искания за предоставяне на закрила и представените с тях документи, за което е 
съставен протокол с мотивирани предложения. Постъпили са 35 искания за предоставяне 
на закрила на деца участвали в международни, национални и областни състезания в 
сферата на спорта, изкуствата и науката. Всички заявления са разгледани и одобрени, 
поради което становището на комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Докладната записка беше разглена и на заседание на комисията по „Бюджет и 

финанси”. Сумите са различни, според постигнатите резултати, като общата сума за 
еднократни стипендии е в размер на 9 936.00 лева. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

492/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две 

могили за 2017 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 +   
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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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 т. 3 и т. 8 
във връзка ал. 2, т. 1 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
10 и чл. 11 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца 
с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 492 от 11.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 680 

  

I. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за постижения през 2017 г. 
следните деца: 

1. Мирослава Димитрова Андронова: II – ро място девойки (тенис на маса) на 
Международен турнир гр. Троян – 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

2. Зарена Веселинова Коева: I – во място А група жени – 70 % от минималната 
работна заплата – 322.00 лв. 

3. Аляра Себахадин Тасим: I – во място (тенис на маса) на Републиканско първенство 
на малките селища, Аспарухово – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

4. Ирина Деанова Дочева: II – ро място момичета до 12 години на Международен 
турнир, гр. Троян – 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

5. Виктория Николаева Стефанова: I – во място на Републиканско ученическо 
първенство по тенис на маса, 8-10 клас – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

6. Аделина Ивайлова Ганева: I – во място на Ученически игри областен тип по тенис 
на маса – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

7. Явора Валентинова Цанева: II – ро място на Републиканско първенство тенис на 
маса – кадетки., гр. Горна Оряховица – 60 % от минималната работна заплата – 276.00 лв. 

8. Дария Пламенова Николаева: I – во място на Ученически игри по тенис на маса, 
финал – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

9. Велислава Цветомирова Златанова: II – ро място на Републиканско първенство 
тенис на маса – момичета до 15 г., гр. Горна Оряховица – 60 % от мин. работна заплата – 
276.00 лв. 

10. Дамла Акифова Хасан: II – ро място (тенис на маса) на Международен турнир – 
кадетки в гр. Троян– 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

11. Васил Георгиев Колев: I – во място на Ученически областен турнир по тенис на 
маса 8-10 клас, град Русе – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

12. Виктор Николаев Петков: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 
маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 
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13. Мерт Себахадин Тасим: I – во място Републиканско първанство на малките селища, 
Аспарухово – 70% от мин. работна заплата – 322.00 лв. 

14. Емил Ивайлов Ганев: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на маса 
5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

15. Емирджан Еролов Амдиев: I – во място на Областен турнир по тенис на маса- 
Разград – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

16. Емирхан Еролов Амдиев: II – ро място на областен турнир по тенис на маса, град 
Русе– 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

17. Магдалена Мирославова Димитрова: I – во място на Международен турнир по 
спортни танци– 100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

18. Силвен Исуфова Наимова: III – то място на Регионално състезание по компютърен 
машинопис – 30 % от минималната работна заплата – 138.00 лв. 

19. Траяна Даниелова Николова: II–ро място на Регионално състезание по 
текстообработка – 40 % от мин. работна заплата – 184.00 лв. 

20. Ренета Стелианова Цонева: I – во място Регионално състезание по Информационни 
технологии – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

21. Симона Венциславова Георгиева: I – во място на Фолклорен фестивал „Жива вода”, 
с. Каран Върбовка -50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

22. Веселина Венциславова Иванова: II – ро място на Фолклорен фестивал „Жива 
вода”, с. Каран Върбовка – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

23. Елиана Димитрова Минчева: II – ро място на Фолклорен фестивал „Жива вода”, с. 
Каран Върбовка – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

24. Росина Любомирова Неделчева: III – то на Фолклорен фестивал „Жива вода”, с. 
Каран Върбовка място – 30 % от минималната работна заплата – 138.00 лв. 

25. Зерин Алиева Шефкова: III – то място на Републикански турнир по спортни танци – 
50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

26. Нейлин Ерджанова Еминова: III – то място на Международен турнир по спортни 
танци– 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

27. Цветомира Илиева Добрева: III – то на Международен турнир по спортни танци – 
70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

28. Константин Огнянов Георгиев: III – то място на Международен турнир по спортни 
танци – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

29. Калина Красимирова Илиева: I – во на Международен турнир по спортни танци – 
100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

30. Теодор Юлиянов Илиев: III – то място на Международен турнир по спортни танци – 
70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

31. Александра Стефанова Иванова: I – во на Международен турнир по спортни танци 
– 100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

32. Емре Юкселов Ешрефов: III – то място на Републикански турнир по спортни танци–
50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

33. Калоян Георгиев Иларионов: III-то място на Международен турнир по спортни 
танци– 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

34. Славена Николаева Иванова: III – то място на Международен турнир по спортни 
танци – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

35. Людмила Владимирова Димитрова: II – ро място Международен турнир по спортни 
танци- 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

Обща сума за еднократни стипендии: 9 936.00 (девет хиляди, деветстотин 

тридесет и шест лева и нула стотинки). 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/11.12.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2017 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

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

С докладна записка с вх. № 493/11.12.2017 г., Кметът на Общината ни предоставя 
информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2017 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТА 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА СТОЙНОСТИ 

ИЗТОЧНИК 
НА 

ФИНАНСИРА
НЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИ 

1. 

„Изграждане фитнес 
на открито в с. 
Чилнов, Община Две 
могили” 
 

Проектът цели създаване на приятно 
място за игра и отмора на 
подрастващите, подобряване на 
жизнената среда в населеното място. 
Благоустрояването и обособяването на 
зона за отдих и допринася за 
подобряването на цялостния облик на 
населеното място.  

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на 
околната среда 

(ПУДООС) 

2. 
„Обособяване зона за 
спорт и детски игри в 
с. Баниска” 

Проектът цели подобряване на 
жизнената среда в населеното място. 
Благоустрояването и обособяването на 
зона за отдих и допринася за 
подобряването на цялостния облик на 
населеното място. 
Монтирани са мини футболно игрище, 
волейболно игрище и фитнес уреди на 
открито. 

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на 
околната среда 

(ПУДООС) 

3. 

Проект 
„Организиране и 
провеждане на 
фестивал на децата от 
ЦОП от 
Североизточна 
България под надслов 
„ОРЛОВА ЧУКА 
ПЕЕ И ТАНЦУВА, 
РАЗЛИЧНИ, НО 
ЕДИННИ“ 

С изпълнението на проекта се 
стимулиране интереса на децата и 
младежите с различен социален статус 
в културното и образователно 
развитие и увеличаване 
възможностите за откриване и 
творческо развитие на даровити деца 
и младежи от социалните институции 
и деца от етносите. Осигури се поле за 
изява на творческите заложби и 
потенциал на децата. 

5 391,00 лв. от 
ФСЗ  

 
599,00 лв. 

съфинансиране 

Фонд „Социална 
закрила”  
(МТСП) 

4. 

„Реконструкция 
покрив ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ гр. 
Две могили“ с първи 
етап „Реконструкция 
покрив на блок А-А и 
мълниеотводна 
инсталация“  

Изпълнена е метална и дървена 
конструкция на покрива на блок А-А, 
направена е дъсчена обшивка, 
изпълнено е покритие с керемиди, тип 
„Мизия“, изпълнено е 
водоотвеждането от покрива на блок 
А-А, изпълнена е мълниезащита. 

103 621,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

5. 

„Изграждане на 
водопроводи в 
стопански двор 
„Запад” в гр. Две 
могили“ – първи етап 

Изпълнен е водопровод Ф90 с 
пожарни хидранти и сградни 
водопроводни отклонения. С  това се 
реши проблема за самостоятелно 
ползване на питейна вода от 
собствениците на прилежащите 

111 087,00 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 
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имоти. 

В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. 
„Осигуряване на 
топъл обяд 2016-2019 
г.”  

Периода на изпълнение на проекта е 
от 15.09.2016 г. до 30.04.2017 г.  
Услугата ползват 50 потребителя, като 
целевата група е: 

• Лица и семейства на месечно 
подпомагане по реда и условията на 
чл. 9 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане; 

• Лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях, 
установено от съответната дирекция 
„Социално подпомагане“; 

• Самотно живеещи лица и семейства, 
които немогат да се издържат чрез 
имуществото си или труда си и 
получаващи минимални пенсии – за 
осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност, наследствени пенсии, 
пенсии, несвързани с трудова 
дейност;  

• Скитащи и бездомни деца и лица; 

• Лица от уязвими групи – граждани 
на трети страни, по смисъла на § 1., 
т.17 от Допълнителни разпоредби от 
Закона за убежището и бежанците. 

Подадено е искане за увеличаване 
броя на потребителите и удължаване 
срока на предоставената услуга. 
Сключено е допълнително 
споразумение, като броя на лицата е 
увеличен от 50 на 70 потребителя, а 
срока е удължен до 31.12.2019 г. 

19860,50 лв. 
Бюджета на 

проекта е 
увеличен на 

158 254,25 лв. 
считано от 

01.05.2017 г. 

Оперативна 
програма за 
храни и/или 

основно 
материално 

подпомагане от 
Фонд за 

европейско 
подпомагане на 
най-нуждаещите 

се лица 

2. 
„Звено за социални 
услуги в Община Две 
могили” 

Общата цел на проекта е да се 
подобри качеството на живот и на 
достъпа до интегрирани социални 
услуги за социално включване, 
включително и здравни на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване, 
както и предоставяне на възможности 
за връщане на реалния пазар на труда 
на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания.  
От 01 октомври 2017 г. е сключено 
споразумение между Агенция за 
социално подпомагане и Община Две 
могили във връзка с Постановление № 
137/05.07.2017 г. за удължаване срока 
на социалната услуга до 31 декември 
2017 г.  

497 293,31 лв. 
 
 
 

69 195,00 лв. 
по ПМС  

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика 

3. 
„Изграждане на 
регионалната система 
за управление на 

Целта на проекта е изграждането на 
необходимата инфраструктура за 
екологосъобразното обезвреждане на 

2 962 860,87 
лв. БП 

 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
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отпадъците в регион 
Борово (Бяла, област 
Русе)” , който се 
изпълнява в 
партньорство с 
общините Борово, 
Бяла, Ценово, Две 
могили, Полски 
Тръмбеш и Опака. 

цялото количество битови отпадъци, 
генерирани на територията на регион 
Борово, обхващащ Борово, Бяла, Две 
могили, Опака, Полски Тръмбеш и 
Ценово.  
Определени са изпълнители по 
отделните обособени позиции за 
изпълнение на проекта. След изтичане 
на законоустановения срок за 
обжалване, се очаква стартиране на 
строително-монтажните работи, като 
крайния срок за въвеждане в 
експлоатация на РСУО е 31.12.2018 г. 

1 999 988,32 
лв. заем 

опазване на 
околната среда 

(ПУДООС) 

4. 

„Реконструкция, 
модернизация и 
обновяване на НЧ 
„Пробуда-1927“ с. 
Батишница“ 

С реализирането на проекта се цели 
извършване ремонт на покривна 
конструкция с цел спиране на 
течовете от дъждовни и снежни води, 
водоотвеждане на покрива, 
ламаринена обшивка. Във връзка с 
енергийната ефективност на сградата 
се извършва външна и вътрешна 
изолация с необходимите за това 
дейности, подменя се старата 
дограмата с нова. За осигуряване на 
достъпна среда се изгражда рампа за 
инвалиди и санитарни възли. 

274 000,00 лв. 

Междуведомстве
на комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерски 
съвет 

/МКВПМС/ 

ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ 

1. 

„Рехабилитация и 
реконструкция на 
участъци от 
общински пътища: 
RSE 1082, TGV 1137, 
RSE 2004, в Община 
Две могили” 

Целта на проекта е възстановяване на 
техническите характеристики на 
общинска пътна мрежа по път RSE 
1082, път RSE 2004, път TGV 1137  

5 378 283,56 
лв. 

ПРСР 2014-2020 
г., подмярка 7.2 

2. 
„Реконструкция на 
улици в Община Две 
могили, област Русе” 

Целта на проекта е подобряване, 
осигуряване на носимоспособност на 
пътната конструкция, подобряване на 
транспортно-експлоатационните 
качества, осигуряване на условия за 
безопасност на движението, комфорт 
на пътуващите и добро отводняване 
на улиците в  гр. Две могили, 
с.Чилнов, с. Кацелово, с. Каран 
Върбовка, с. Острица, с. Широково 

1 954 000,00 
лв. 

ПРСР 2014-2020 
г., подмярка 7.2 

3. 

„Подобряване на 
образователната 
среда и осигуряване 
на равен достъп до 
качествено 
професионално 
обучение в ПГСС „К. 
А. Тимирязев” – гр. 
Две могили” 

Целта на проекта е подобряване на 
образователната среда за осигуряване 
на равен достъп до качествено 
професионално обучение. 
Специфичните цели на проекта са: 

• прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в сградата 
на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. 
Две могили за постигане на 
оптимална икономия на енергия; 

• осигуряване на достъпна 
среда за хора с увреждания, както 
и осигуряване на пълноценна 

1 299 116,97 
лв. 

Оперативна 
програма 

„Региони в 
растеж” 



 38

интеграция и социализация на 
учениците от различните 
малцинствени групи – българи, 
роми, турци. 

4. 

„Въвеждане на 
енергоспестяващи 
мерки в ЦДГ „Първи 
юни” с. Баниска, 
Община Две могили” 

Проекта има за цел намаляване 
разходите за енергия чрез внедряване 
на мерки  за  енергийна  ефективност  
в  сградния  фонд  на образователната 
инфраструктура на Община Две 
могили; подобряване качеството на 
учебната среда, за постигане на по-
високи нива на икономическо 
устойчиво развитие, водещи до 
повишаване качеството на услугите  в 
общността; повишаване 
привлекателността на региона; 
подобряване качеството на живот, 
жизнената и работна среда, равен 
достъп и социално включване на 
населението от малцинствените групи 
в общината. 

244 996,90 лв., 
от които 

208 247,36 лв. 
от НДЕФ и 

36 749,54 лв. от 
СФ 

Национален 
доверителен Еко 

Фонд 

5. 

„Реконструкция, 
модернизация, 
оборудване и 
обзавеждане на 
образователната 
инфраструктура в 
Община Две могили – 
ОУ „Христо Ботев” с. 
Баниска, Община Две 
могили, област Русе” 

Целта на проекта е реконструкция и 
модернизация на: 

• Покривната конструкция ще се 
реконструира и модернизира с  нови 
керемиди, изцяло – нови улуци и 
водосточни тръби; 

• Всички помещения ще бъдат на 
пълно санирани, това включва подове, 
тавани, стени, дограма, врати и 
подмяна на съществуващата ЕЛ и ВиК 
инсталации ;   

• Изграждане на нова отоплителна и 
вентилационна инсталация на 
сградата; 

• Изграждане на външна 
топлоизолация – EPS, мазилка по 
цялата фасада на сградата, съгласно 
проект по част „Енергийна 
ефективност“ 

982 255,61 лв. 
ПРСР 2014-2020 
г., подмярка 7.2 

6. 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на мерки 
за енергийна 
ефективност на 
физкултурен салон в 
сграда на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ 
град Две могили“ 

Проекта е насочен към привеждане на 
състоянието на училищната спортна 
база в съответствие с утвърдените 
международни стандарти и 
изисквания на ЕС и осигуряване на по 
– добри условия за обучаващите се. 

401 102,34 лв. 
Министерство на 

младежта и 
спорта 

7. 

„Изграждане на зона 
за спорт, включваща 
фитнес на открито в 
УПИ – I, кв. 151, гр. 
Две могили, община 
Две могили“ 

Изграждането на зона за спорт, 
включваща фитнес на открито, 
значително ще подобри достъпа до 
спорт на населението и ще осигури 
възможности за активни занимания и 
отдих на открито.  Фитнесът на 
открито ще удовлетвори желанието на 

40 729,32 лв. 
Министерство на 

младежта и 
спорта 
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голям брой деца, ученици и младежи 
да спортуват. 

8. 

„Изграждане на мини 
футболно игрище в 
поземлен имот с 
идентификатор 
20184.1.2878 в град 
Две могили“ 

Изграждането на мини футболно 
игрище, значително ще подобри 
достъпа до спорт на населението и ще 
осигури възможности за активни 
занимания и отдих на открито и 
повишаване екологичната култура на 
подрастващите 

176 574,36 лв. 
Министерство на 

младежта и 
спорта 

ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. 
Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, 
ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили при подходяща отворена програма. 

2. 

Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане 
на общинска сграда (Младежки дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за 
административен център, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за кабинетите, ще бъде 
създаден архив на общината, ритуална зала и пр. 

3. 

Проект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили”. Целта на инвестиционния проект е 
възстановяване техническите характеристики на земното легло, трошенокаменната настилка и 
асфалтобетоновото покритие на разрушените улици. Предлаганите за авариен ремонт улици са с 
незадоволително и лошо техническо състояние. Общата им дължина е приблизително 780 м. и 
окончателно ще бъде определена след изготвяне на техническия проект и изготвянето на 
количествени и количествено стойностни сметки. Ширината на уличните платна е 6 м. за ул. 
„Христо Ботев”, 5,5 м. за ул. „Безименна” и ул. „Чипровци”. Необходимо е премахване на тревната 
растителност и възстановяване на габарита на ул. „Чипровци” с последващо възстановяване на 
трошенокаменната настилка и асфалтобетоново покритие. За другите две улици ще бъде премахнато 
компрометираното асфалтобетоново покритие, ще бъде възстановена трошенокаменната настилка и 
положен нов асфалтобетон. Общата стойност на проекта е 703 047,23 лв., като ще се кандидатства 
пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет(МКВПМС). 

4. 

„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“ на обща стойност 128 291,02 лв., като сумата от 
70 560,06 лв. ще бъде съфинасирана от общинския бюджет. С проекта ще се кандидатства по проект 
„Красива България“ към МТСП. 

5. 
„Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ – втори етап „Реконструкция 
покрив на блок А, блок Б, топла връзка и входове“. Ще се изпълни със субсидия от РБ. 

6. 
„Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили – втори етап“. Ще се 
изпълни водопровод Ф63 и сградни водопроводни отклонения. Ще се изпълни със субсидия от РБ. 

7. 
„Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” и бул. „България” в гр. Две могили“. Ще се 
изпълни със субсидия от РБ. 

8. 
„Спортен комплекс със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. Две могили“. Ще се изпълни със 
сили и средства от ротата за гражданско-военно сътрудничество и американски екипи. 

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

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

493/11.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 493 от 11.12.2017 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 681 

  

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 
2017 г. в проекти по различните оперативни програми.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 
2017  г. в проекти по различните оперативни програми.  

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/11.12.2017 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 665 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет 
Две могили. 

По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На предходното наше заседание, проведено през м. ноември 2017 г. взехме решение 
за кандидатстване на община Две могили по проект „Красива България“ към 
Министерство на труда и социалната политика за кампания 2018 г. за „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“. Тъй като в част ВиК има заложено подмяна на 
тръбопроводи (водопровод и канализация) е необходимо промяна, а именно 
финансирането да е за основен ремонт, а не за текущ ремонт.  

С цел увеличаване шансовете за одобрение на инвестиционното предложение, 
Кметът на Общината предлага съфинансирането, което е 55 % от общия бюджет за 
проекто-предложението да стане 58.02 %. 

Това налага да бъде извършена промяна в т. 1 на Решение № 665 по Протокол № 
32/24.11.2017 г., която трябва да добие следния вид: 

„т.1. Дава съгласие за отпускане на сумата 78 352.00 лева (седемдесет и осем хиляди 
триста петдесет и два лева), което е 58.02 % от общия бюджет с ДДС на проекто-
предложението - 135 043.00 лева по проект „Красива България“ към МТСП с 
инвестиционен проект на обект „Основен 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“. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

495/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Изменение на т. 1 от Решение № 665 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на 

Общински съвет 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 +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По шестнадесета 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. № 495 от 11.12.2017 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 682 

  

1. Изменя т. 1 от Решение № 665 по Протокол № 32/24.11.2017 г., която придобива 
следния вид: 

т. 1. Дава съгласие за отпускане на сумата 78 352.00 лева (седемдесет и осем хиляди 
триста петдесет и два лева), което е 58.02 % от общия бюджет с ДДС на проекто-
предложението – 135 043.00 лева по проект „Красива България“ към МТСП  с 
инвестиционен проект на обект „Основен 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“. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 496/11.12.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3843 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно 
място” с площ 1200 кв. м., представляващо УПИ VI 217 в кв. 58 по регулационния план на 
с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе, одобрен със Заповед № 700/1977 г. Има 
проявен интерес за закупуване на описания по горе имот. Данъчната оценка на имота е в 
размер на 4 282.80 лева (четири хиляди двеста осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), 
а пазарната – в размер на 5 028.00 лева (пет хиляди двадесет и осем лева). Кметът на 
Общината предлага имотът да бъде продаден при начална продажна цена в размер на 
5 100.00 лева (пет хиляди и сто лева) без ДДС или 6 120.00 лева (шест хиляди сто и 
двадесет лева) с ДДС. 

Становището на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

496/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 

№ 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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 496 от 11.12.2017 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 683 

  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили следния имот: „Дворно 
място” с площ 1200 кв. м., представляващо УПИ VІ 217 в кв. 58 по регулационния план на 
с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе, одобрен със Заповед № 700/1977 г. 
 2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 4 282.80 лева (четири хиляди двеста 
осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), при пазарна оценка в размер на 5 028.00 лева 
(пет хиляди двадесет и осем лева), съгласно доклада на лицензиран оценител от 08.12.2017 
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г., определя начална продажна цена в размер на 5 100.00 лева (пет хиляди и сто лева) без 
ДДС или 6 120.00 лева (шест хиляди сто и двадесет лева) с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

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

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/11.12.2017 г., относно: 

Продажба на 6 броя имоти – частна общенска собственост, находящи се в землището на 
град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”: 
Община Две могили е собственик на 6 броя недвижими имоти – частна общинска 

собственост – Лозя, които към настоящия момент, попадат между обработваеми имоти на 
физически лица и за същите има заявено желание за закупуването им. В интерес на 
общината е да вземем решение за тяхната продажба, поради факта, че в местността 
„УВАТА” лозовите насаждения са с изтекъл амуртизационен срок и тенденцията за в 
бъдеще е да се сеят и отглеждат полски култури. 

Становището на пета комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

497/11.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Продажба на 6 броя имоти – частна общенска собственост, находящи 

се в землището на 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 +   
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 +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По осемнадесета 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 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 497 от 11.12.2017 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 684 

  

1. Дава съгласие да бъдат включени в т. 1 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 – частна 
общинска собственост: 

1.1. ”Лозе” с площ 1061 кв. м., представляващо имот 20184.99.44 по КККР на гр. 
Две могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3812 от 06.06.2017 г.; 

1.2. ”Лозе” с площ 806 кв. м., представляващо имот 20184.99.51 по КККР на гр. Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3813 от 06.06.2017 г.; 

1.3. ”Лозе” с площ 807 кв. м., представляващо имот 20184.99.52 по КККР на гр. Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3814 от 06.06.2017 г.; 

1.4. ”Лозе” с площ 806 кв. м., представляващо имот 20184.99.57 по КККР на гр. Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3815 от 06.06.2017 г. 

1.5. „Лозе” с площ 806 кв. м., представляващо имот 20184.99.62 по КККР на гр. Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3840 от 15.11.2017 г. 

1.6. „Лозе” с площ 806 кв. м., представляващо имот 20184.99.63 по КККР на гр. Две 
могили, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3839 от 15.11.2017 г. 

2. Дава съгласие горепосочените имоти да бъдат продадени след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване. Предмет на продажбата са всички имоти заедно. 
 2.1. При данъчна оценка на имотите по точка 1, общо в размер на 1 374.80 лева 
(хиляда триста седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), при пазарна оценка общо 
в размер на 2 073.00 лева (две хиляди седемдесет и три лева), съгласно доклада на 
лицензиран оценител от 08.12.2017 г., определя начална продажна обща цена в размер на 
5 000.00 лева (пет хиляди лева). 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет. 
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Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/11.12.2017 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две 
могили, Община Две могили”. 

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 експлоатира „Депо за неопасни отпадъци”, находящо се в 
землището на гр. Две могили, местността „Пръчкалъка“, с площ 10 000 кв. м. Изградено е 
по одобрен проект и пуснато в действие през 1993 г. съгласно Протокол за държавно-
приемателна комисия от 20.07.1993 г., Разрешение за ползване № 1 от 02.08.1993 г. и 
Заповед № 82 от 21.09.1993 г. на Кмета на Община Две могили за закриване на старото 
сметище и въвеждане в експлоатация на новото сметище в местността „Пръчкалъка”. То е 
в експлоатация с Решение № Р-ДО-04-01/27.09.2005 г. на РИОСВ Русе. Остава действащо 
за територията на Община Две могили до изграждането на Регионално депо - Бяла, където 
да се депонират отпадъците на общините Ценово, Бяла, Борово, Две могили, Полски 
Тръмбеш и Опака след обжалване на Заповед № 284/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ 
Русе, обявена за нищожна с Решение № 34/16.10.2009 г., постановено по Административно 
дело № 275 по описа на Административен съд Русе за 2009 г., потвърдено с Решение № 
8986/30.06.2010 г. по Административно дело № 16391/09 на Върховен Административен 
съд, влязло в сила на 30.06.2010 г. 

„Депото за неопасни отпадъци“, стопанисвано от Община Две могили, не отговаря 
на изискванията на Раздел II „Изисквания към проектирането и изграждането на депа за 
отпадъци“ на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. С Наредбата се въвеждат изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, която следва да се изпълни до 
31.12.2017 г.  

В изпълнение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. и на 
основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 127, т. 1, буква „а“ и буква „б“, чл. 126 и чл. 129, 
ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на 30.11.2017 г. е връчена Заповед № 
502/29.11.2017 г. от Директора на РИОСВ – Русе относно спиране дейностите по 
приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране - код D1 от Приложение № 1 към 
§ 1, т. 11 на Закона за управление на отпадъците, на битови, строителни и производствени 
отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ в землището на гр. Две могили, 
местността „Пръчкалъка“, ЕКАТТЕ 20184, ПИ с идентификатор 20184.60.381, с отредена 
площ 10 дка, стопанисвано от Община Две могили, представлявана от Божидар Димитров 
Борисов - кмет на Община Две могили, считано от 31.12.2017 г. и да се предприемат мерки 
за неговото закриване и рекултивация.  
 Във връзка с това, следва да се изготви технически проект за обект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 
20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили”. Проекта следва да е придружен от 
всички части, които да са съобразени с действащите норми и изисквания за закриване, 
рекултивация и за след експлоатационни грижи за депата, предвидени за закриване, като 
се предвижда, че след рекултивация терена ще се ползва за пасище и мера. 

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
493/11.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По деветнадесета 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. № 499 от 11.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 685 

  

1. Дава съгласие кмета на Община Две могили да предприеме действия за направа  
на технически проект за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови 
отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили”.  

2. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 
20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили”. 
 3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет – Две могили. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/14.12.2017 г., относно: 

Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансирани от ВиК оператора през 2016 г., като задължителни, поети като ангажимент 
при сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член 
е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
В деловодството на Общината е постъпило писмо от Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе, с предоставени указания на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, относно отчитане и 
приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, като част от задължителните 
минимални такива, приети от Общото събрание на асоциацията по сключения договор за 
изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите /ЗВ/. 

Асоциацията по ВиК е създадена за реализиране на цялостна реформа на ВиК 
сектора, която е насочена към подобряване качеството на ВиК услугите за потребителите. 

Със сключения договор, всички ВиК активи посочени в него се считат за приети за 
стопанисване, поддържане и експлоатация от действащия на обособената територия ВиК 
оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе. 

Във вече подписаните договори между Асоциацията по ВиК (АВиК) и оператора 
ВиК е постигнато договаряне за размера на минималното ниво инвестиции, поети при 
сключване на договора, в който не е включен списъка  на извършените през 2016 г. обекти, 
финансирани от ВиК оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата 
ВиК инфраструктура. Дълготрайните материални активи, предадени ни с писмо с рег. № 
К-361/19.01.2017г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, описани в 
Приложение № 4, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са публична общинска 
собственост и са заведени в баланса на общината. 

Със заповед на Кмета на общината е назначена междуведомствена комисия с 
представители на ВиК оператора, на Асоциацията по ВиК и общината със задача 
междуведомствената комисия да извърши проверка на място на инвестиционните обекти, 
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които съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВ са публична общинска собственост и са 
финансирани през 2016 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе 

Комисията е направила предложение по приемане на актива и подписване на 
приемо-предавателен протокол между общината и оператора по ВиК във връзка с 
провеждане на процедурата по предаване управлението на обектите на Асоциацията по 
ВиК-Русе и допълване на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по 
чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите. 

Преди подписване на приемо-предавателния протокол, в изпълнение на чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Кмета на общината 
следва да предложи на Общинския съвет да вземе решение за приемане и одобрение на 
конкретните инвестиции, след което активите да преминат в управление на асоциацията по 
ВиК и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора чрез 
допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за изпълнение дейностите по 
чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

Втора комисия разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и 
предлага той да бъде приет, като т. 1 от него да претърпи лека корекция и придобие 
следния вид: 

„Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 
управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на ВиК 
ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на ВиК 
услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2016 г., като 
задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 01.01.2016 г. между 
Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе 
за обектите както следва:”. 

В разискванията по двадесета 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. № 

502/14.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК 

на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2016 г., като задължителни, поети 

като ангажимент при сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по 

ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-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 +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
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14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, §9, ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и 
доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, чл. 4.4в от 
Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от Асоциацията по ВиК стопанисването, 
поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Две 
могили, Протокол на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № 
1240/04.12.2017 г. на Кмета на Община Две могили, 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. № 502 от 14.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 686 

  

1. Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 
управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на 
ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на 
ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2016 г., 
като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 01.01.2016 г. 
между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК 
ООД-Русе за обектите както следва: 

1.1. Реконструкция на водопровод Ф25 мм. и Ф50мм. по ул. „Черно море“, с. 
Баниска, община Две могили, въведен в експлоатация през м. септември 2016 г., на 
стойност 1 649,13 лв.; 

1.2. Подмяна на СВО по ул. „Черно море“ № 6, с. Баниска, община Две могили, 
въведен в експлоатация м. септември 2016 г., на стойност 214,00 лв.; 

1.3. Подмяна на СВО по ул. „Черно море“ № 8, с. Баниска, община Две могили, 
въведен в експлоатация м. септември 2016 г., на стойност 174,16 лв.; 

1.4. Реконструкция на водопровод Ф63 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Г. Димитров“, с. 
Пепелина, община Две могили, въведен в експлоатация м. август 2016 г., на стойност 
701,29 лв.; 

1.5. Реконструкция на водопровод Ф63 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Бузлуджа“, с. 
Пепелина, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., на стойност 
1 744,23 лв.; 

1.6. Реконструкция на водопровод Ф75 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Д. Дебелянов“, с. 
Помен, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., на стойност 1 202,08 
лв.; 

1.7. Реконструкция на водопровод Ф90 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Хр. Смирненски“, 
с. Широково, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., на стойност 
606,10 лв.; 

1.8. Реконструкция на водопровод Ф80 мм. с ПЕВП тръби Ф160 мм. по ул. „Мизия“ 
и ул. „Елба“ гр. Две могили, въведен в експлоатация м. ноември 2016 г., на стойност 
13 939,79 лв.; 
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1.9. Реконструкция на водопровод Ф75 мм. с ПЕВП тръби Ф75 мм. от напорен 
водопровод ПС Пепелина до НР Две могили, въведен в експлоатация м. ноември 2016 г., 
на стойност 830,72 лв.; 

1.10. Подмяна на СВО по ул. „Хр. Станев“ № 2, с. Каран Върбовка, община Две 
могили, въведен в експлоатация м. февруари 2016 г., на стойност 165,96 лв. 

2. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на 
§9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.). 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/14.12.2017 г., относно: Отчет 

за дейността на Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб – Две могили” 
за 2017 г. и перспективи през 2018 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Две могили” – гр. Две 
могили е регистрирано с Решение № 2543 от 14.11.2005 г. на Русенски окръжен съд. То се 
управлява от Управителен съвет и се представлява от Огнян Стефанов Георгиев – 
Председател на Управителния съвет и Веселин Койчев Манев – спортно-технически 
директор. Предмета на дейност на сдружението е: подпомагане и организиране 
практикуването на футбола на клубно ниво, организиране на школи, тренировъчна и 
спортно-състезателна дейност, организирането и администрирането на спортни 
състезания; изграждане и стопанисване на спортни обекти; подготовка на състезатели; 
осигуряване и развиване на друга стопанска дейност, свързана с развитието на футбола.  

През 2017 година, сдружението няма участия в други дружества, не са сключвани 
договори и/или не са предоставяни услуги, няма разкрити клонове в страната и/или 
чужбина. Към сдружението има три футболни отбора: мъже, деца (родени 2003-04) и 
юноши – младша възраст (родени 2001-02). Отбора на „Футболен клуб – Две могили” – 
мъже се състезава в Областно първенство за аматьори, област Русе „Запад”, като в края на 
сезон 2016/2017 г. отбора завършва втори в групата с 16 победи, 3 равни и 3 загуби, след 
22 изиграни мача и 61 точки. Отбора на „Футболен клуб- Две могили” – юноши младша 
възраст в края на сезон 2016/2017 година завършват пети в групата с 12 точки и 4 победи, 0 
равенства и 5 загуби от 9 изиграни мача; Отбора на Футболен клуб- Две могили” – деца в 
края на сезон 2016/2017 година завършва четвърти в групата с 28 точки с 9 победи, едно 
равенство и 8 загуби след 18 изиграни мача. 

Треньор и на трите отбора е Йордан Денчев. 
Отбора на децата и юношите са взели участие в Държавните игри на малките селища 

– Аспарухово 2017 г., като са заели осмо място на турнира. 
ФК „Две могили” използва общинската спортна база - футболно игрище с 

олимпийски размери, мини игрище с изкуствена настилка и осветление и второ голямо 
игрище, намиращи се в района на градския стадион в гр. Две могили. Поддръжката на 
базата и транспорта на състезателите се осигурява от Община Две могили.  

Сред основните проблеми пред сдружението и причина за по-слабите резултати в 
сравнение с 2016 година са недостига на финансови средства. Основното финансиране на 
клуба е от отпуснатата от Община Две могили субсидия, която е крайно недостатъчна за 
покриване на всички разходи. Направените дарения са малки суми и също не са 
достатъчни. „Футболен клуб-Две могили” е сдружение с нестопанска цел с 
общественополезна дейност. Като такова то има възможност да набира средства от 
членски внос, индивидуални и колективни такси, предоставяне на спортни услуги и други. 
За да може сдружението да се издържа и поема основните разходи за своето съществуване, 
следва да се предприемат мерки за актуализиране на членския състав и определяне, 
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начисляване и събиране на заложения в чл. 11, ал. 1 от Устава на сдружението членски 
внос.  

Представляващите и управляващите сдружението следва да проучат възможностите 
за кандидатстване по проекти с национално и европейско финансиране и да се опитат да 
получат средства и оттам. 

Друг основен проблем, пред който се изправят състезателите е липсата на закрито 
помещение, в което да се провеждат тренировките през зимния сезон, което възпрепятства 
качествената им подготовка. 

Една от основните цели пред сдружението през 2018 година е набирането на 
финансови средства от членски внос, колективни такси, дарения и спонсорство или други 
източници, за да може футболния клуб да осъществява своята дейност; 

Становището на трета комисия е представеният ни отчет да бъде приет. 
Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

503/14.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 и 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. № 503 
от 14.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 687 

  

1. Приема Отчет за дейността на Сдружение с общественополезна дейност 
„Футболен клуб Две могили” за 2017 година и перспективи за развитие през 2018 година. 

Приложение: Отчет за дейността на Сдружение с общественополезна дейност 
„Футболен клуб - Две могили” за 2017 година и перспективи за развитие през 2018 година. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 505/15.12.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 29 от 
25.08.2017 г. за извършване на корекции за трансформиране на част от целевата субсидия 
за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
На редовното си заседание, през месец август тази година, приехме решение № 604, 

с което дадохме съгласието си, сумата от 36 968 лева , която ни е предоставена като целева 
субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана в целеви трансфер за 
финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общинската пътна и улична мрежа. Определихме средствата, които предвиждат за всяка 
една от тях. Към днешна дата, ремонтните дейности са извършени. С предложеният ни 
проект за решение се иска да изменим предходното взето решение, с оглед реалните 
разходи които да направени. В него са посочени и улици, по които има извършени 
ремонтни дейности, но не са включени в решение № 604. Ремонта по тях е станал 
възможен, благодарение на освободения финансов ресурс от предварително определения 
списък, а именно: 

№ Пътна и улична мрежа Решение № 604 Решение № … 
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1. Две могили, ул. „Юрий Гагарин” 855 лева 1 030 лева 
2. Две могили, ул. „Оборище” 2 927 лева 2 927 лева 
3. Две могили, ул. „Васил Левски” 1 622 лева 1 622 лева 
4. Две могили, ул. „Марин Дринов” 1 834 лева 1 834 лева 
5. Две могили, ул. „Филип Тотю” 4 197 лева 4 197 лева 
6. Две могили, ул. „Пловдив” 670 лева 670 лева 
7. Две могили, ул. „Кирил и Методий” 917 лева 917 лева 
8.  Две могили, ул. „Христо Ботев” 6 454 лева 6 983 лева 
9. Две могили, ул. „Баба Тонка” 1 411 лева 2 469 лева 
10. Острица, ул. Митко Палаузов” 4 880 лева 4 881 лева 
11. Текущ ремонт на път RSE 1005  

/жп спирка Батишница-Бъзовец/ 
11 201 лева 6 862 лева 

12. Две могили, ул. „Камчия”  1 164 лева 
13. Две могили, ул. „Безименна и вход СУ – 

град Две могили” 
 1 234 лева 

14. Две могили, ул. „Черно море”  176 лева 
Втора комисия разгледа настоящата докладна записка и предлага на общинските 

съветници да приемат предложения ни проект за решение. 
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

505/15.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет по 

Протокол № 29 от 25.08.2017 г. за извършване на корекции за трансформиране на част 

от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на общинска 

пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   
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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 и чл. 89 от Закона държавния бюджет на Република 
България за 2017 г. и Докладна записка с вх. № 505 от 15.12.2017 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 688 

  

1. Изменя Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет Две могили по 
Протокол № 29 от 25.08.2017 г. относно извършване на корекции за трансформиране на 
част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви 
трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на  общинска пътна 
мрежа и  
улична мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г., както следва: 

1.1. Таблицата в точка 1.2. се изменя така: 

ул. "Юрий Гагарин" гр. Две могили 1 030 

ул. "Оборище" гр. Две могили 2 927 

ул. "Васил Левски" гр. Две могили 1 622 

ул. "Марин Дринов" гр. Две могили 1 834 

ул. "Филип Тотю" гр. Две могили 4 197 

ул. "Пловдив" гр. Две могили 670 

ул. "Кирил и Методий" гр. Две могили 917 

ул. "Христо Ботев" гр. Две могили 6 983 

ул. "Баба Тонка" гр. Две могили 2 469 

ул. "Митко Палаузов" с. Острица 4 881 

Текущ ремонт на път RSE 1005 /жп спирка Батишница-
Бъзовец/ 

6 862 

ул. Камчия и ул. Елба гр. Две могили 1 164 

ул. Безименна и вход СУ гр. Две могили 1 234 

ул. Черно море гр. Две могили 176 

ОБЩО: 36 966 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 506/15.12.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 664 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 
По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На 13.12.2017 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-836/12.12.2017 
г. на Областен управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше 
Решение № 664 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 
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Със същото, ние дадохме съгласието си описаните 9 имота да бъдат включени 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, след което да бъдат отдадени под аренда заедно (общо) за срок от 30 
години за отглеждане на трайни насаждения от съществуващите дървесни видове, като 
определянето на арендатора да се извърши чрез провеждане на публичнооповестен 
конкурс при изписаните условия. 

Областният управител на област Русе счита, че Решение № 664 по Протокол № 
32/24.11.2017 г. Общински съвет – Две могили е прието в противоречие със закона, тъй 
като не е доказано по категоричен начин, че предложените за отдаване под аренда имоти 
са свободни, тъй като договор № 329, сключен между Община Две могили и ”Лигнум 
холдинг” АД, е прекратен едностранно от кмета на Община Две могили поради 
неизпълнение и прекратяването не е вписано в Служба по вписванията в гр. Бяла. 

След приемането на това решение, обаче на 29.11.2017 г. в деловодството на 
Община Две могили е постъпило Уведомление от адв. Пламен Борисов, Софийска 
адвокатска колегия в качеството му на пълномощник на Ролф Ратунде – синдик на 
„Лигнум холдинг” АД. В него изрично е записано, че с това уведомление се прави 
волеизявление за прекратяване на договор за аренда на земеделска земя № 379 от 
04.01.2012 г. И двете страни считат сключеният между тях договор за прекратен. Видно от 
уведомлението между страните не съществува спор относно собствеността на 
насажденията или спор за някакво друго право. Кмета на Община Две могили е предложил 
сключването на споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие на 
страните и въпрос на техническо време е прекратяването да бъде вписано. 

Предложеният проект на решение е да потвърдим нашето Решение № 664 по 
Протокол № 32/24.11.2017 г. 

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

В разискванията по двадесет и трета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Както всички знаете по договора не ни е платена една арендна вноска, мислехме, че 

са две, но с г-н Нейхан Назиф и неговият екип уснатовихме, че е една. Съгласно 
подписания договор на нас ни се дава пълно право за неговото прекратяване. 

Община Две могили търси начин, по който най-бързо може да се прекрати този 
договор, защото това забавяне във времето ще направи дървесината негодна за използване. 

Така или иначе ние успяхме да издирим офиса на фирмата, които подписаха 
декларация за съгласие, че ако ние се откажем от сумата, която те ни дължат, която е в 
размер на 25 000 лева и те ще се откажат от насажденията, които са направили. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Въпросът е изключително сериозен и трябва наистина много добре да помислим 

преди да вземем каквото и да било решение. Разбирам и общинска администрация, че 
търси решение на проблема, но трябва много внимателно да се действа, за да не влезем в 
разход, от който излизане няма да има. 

Аз лично няма да подкрепя предложения ни проект на решение. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

506/15.12.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.12.2017 година  
 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 664 по Протокол № 

32/24.11.2017 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова   + 
16. Стефан Димитров Стефанов   + 
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 6 1 10 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
45, ал. 9, предложение 1 във връзка на и с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-
00-836/12.12.2017 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 506 от 15.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 689 

  

1. Отменя Решение № 664 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 480/05.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова за раждане на 
второ дете – Беркай Юмеров Мехмедов. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Гюлчин Бехтинова Юмерова. 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 Юмерова 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 четвърта точка нямаше. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

480/05.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
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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. 3, ал. 1 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 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. № 480 от 05.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 690   

1. Отпуска на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, улица „Христо Ботев” № 52, еднократна финансова помощ в размер на 250.00 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Беркай Юмеров Мехмедов, роден на 
06.10.2017 г. 

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

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 491/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на 
първо дете – Сунай Мехмед Сунай. 

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 първо дете на 
Айсел Илханова Мехмедова. 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 Мефмедова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

491/11.12.2017 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. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на 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. № 491 от 11.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 691   
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1. Отпуска на Айсел Илханова Мехмедова, живееща в село Чилнов община Две 
могили, ул. Георги Димитров” № 41, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева, за раждане на първо дете – Сунай Мехмед Сунай, роден на 25.10.2017 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 Божидар Борисов с вх. № 494/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Боянова Янкова за раждане на 
първо дете – Кристиан Димитров Димитров. 

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 
Галена Боянова Янкова. 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 Янкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

494/11.12.2017 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. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на 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. № 494 от 11.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 692   

1. Отпуска на Галена Боянова Янкова, живееща в гр. Две могили, ул. „Цар 
Освободител” № 33, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Кристиан Димитров Димитров, роден на 24.10.2017 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 Божидар Борисов с вх. № 498/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха Юсеинова Ахмедова за раждане на 
второ дете – Зерин Юнусова Зюлкярова. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
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Сениха Юсеинова Ахмедова. 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 Ахмедова 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. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

498/11.12.2017 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. 1 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 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. № 498 от 11.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 693   

1. Отпуска на Сениха Юсеинова Ахмедова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, улица „Булаир” № 9, еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста 
и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Зерин Юнусова Зюлкярова, роден на 
06.12.2017 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 Божидар Борисов с вх. № 500/13.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” и Комисията по „Бюджет и 
финанси” разгледаха на свои заседания заявлението за отпускане на еднократна финансова 
помощ Георги Гаврагатов. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности” е заявлението да бъде уважено, а на комисията по 
„Бюджет и финанси” – да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 
лева. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

498/11.12.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

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 
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общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, т. 5, чл. 9, т. 1, 
чл. 11, 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. № 500 от 13.12.2017 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 694   

1. Отпуска на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в гр. Две могили, ул. „Ниофит 
Бозвели” № 5, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за 
подпомагане.  

2. Задължава лицето да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Даниел Николов – гражданин на Общината: 
Преди няколко дни животновъдите от Общината получиха едни писма с искане за 

заплащане на такса за ползване на мерите и пасищата, в съответствие на броя отглеждани 
животни. 

Пасищата са отдадени за общо ползване и аз искам да знам какво е свършено по 
поддръжката на тези пасища, на каква стойност и на каква база се искат от нас тези пари? 
От къде се взеха тези данни за броя на отглежданите животни? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Николов, ще Ви се отговори на въпросите писмено. 

   

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 
1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 и 23 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 29.12.2017 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) 


