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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 
 

№ 34 
 

Днес, 26 януари 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и четвъртото 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, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
настоящото заседание, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна 
записка, която с оглед характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а 
именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/26.01.2018 г., относно: 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

Предлагам тя да стане т. 19, а т. 19 да стане съответно т. 20 от проекта ни за дневен 
ред. 

  

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

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

При последвалото гласуване, Общинският съвет 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. № 4/08.01.2018 г., относно: 
Приемане „Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.” 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2018 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 30.09.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2017 г. и актуализация на 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/12.01.2018 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2017 година. 

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2018 г., относно: 
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година. 

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

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

други дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/16.01.2018 г., относно: 
Спортен календар за 2018 г. на Община Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 22/15.01.2017 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2018 година. 

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

финанси”. 

                        Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                        Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

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

                        Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                        Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

                        Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване 

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

други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2018 г., относно: 
Информация относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2017 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/11.01.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинска 
администрация за периода от 01.07.2017 година до 31.12.2017 година.  

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/12.01.2018 г., относно: 
Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за второто полугодие на 
2017 г. 

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

социални дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/12.01.2018 г., относно: 
Именуване на улица в град Две могили. 
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Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване. 

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

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

други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2018 г., относно: 
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 положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г. 

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

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/15.01.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на село Острица. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 
15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/15.01.2018 г., относно: 

Продажба на движима вещ общинска собственост. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

16. Докладна записка от Светлозар Донев вх. № 25/16.01.2018 г., относно: 
Отдаване на 2 кв.м. от първи етаж на училищната сграда за инсталиране на автомат за 
топли напитки. 

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

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

други дейности”. 

17. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 27/16.01.2018 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните – град Две могили за 2017 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/10.01.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана Светославова Савова за раждане на 
първо дете – Емили Елисей Статева. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/26.01.2018 г., относно: 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 4/08.01.2018 г., относно: 

Приемане „Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.” 
По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Актуализацията на Плана за развитие на община Две могили към м. декември 2017 
г. е извършена във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие. Това се налага поради съществени промени на икономическите 
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и социалните условия в общината и в съответствие с актуализирания документ за 
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе. Актуализацията на Плана 
за развитие на община Две могили е изготвена на основата на препоръките, дадени в 
Междинната оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Две 
могили 2014-2020 г. Актуализацията касае основно раздел II. Цели и приоритети за 
развитие на община Две могили за  периода 2014 - 2020 г., и свързаните с него раздел III. 
Индикативна финансова таблица, раздел IV. Индикатори за наблюдение и оценка на 
Плана и раздел VII. Програма за реализация на Общинския план за развитие. Съгласно 
нормативните документи, основната цел, стратегическите цели и основните приоритети на 
Плана остават непроменени. Подробно са изброени мерките, които се променят, тези, 
които отпадат и мерките, с които се допълва плана за развитие.  

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 4/08.01.2018 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По 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, чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие, 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. № 4 от 
08.01.2018 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 695   

1. Приема „Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”  

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 
развитие копие от одобрения „Актуализиран план за развитие на Община Две могили 
2014-2020 г.” 

Приложение: „Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 
г.” 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2018 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 30.09.2017 г. до 31.12.2017 г. 

По нея докладва:  
1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената ни 
докладна записка, относно одобряване на разходите за командировки в страната на кмета 
на общината и Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 30.09.2017 г. 
до 31.12.2017 г. За този период разходите за командировки на Кмета на Общината са в 
размер на 80 лева, а на Председателя на Общинския съвет – 20 лева. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

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

12/11.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
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По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 
ПМС №72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г., последно изменение в 
бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник №1 за организацията и дейността 
на Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация и Докладна записка с вх. № 12 от 11.01.2018 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 696   

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 30.09.2017 г. до 
31.12.2017 г. на Кмета на Общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 80.00 
/осемдесет/ лева, както следва: 

- РКО № 833/27.10.2017 г.       10.00 лева; 
- РКО № 890/21.11.2017 г.       60.00 лева; 
- РКО № 893/21.11.2017 г.       10.00 лева; 
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 30.09.2017 г. до 

31.12.2017 г. на Председателя на Общински съвет Айдън Сабриев Карамехмедов – в 
размер на 20.00 /двадесет/ лева, както следва: 

- РКО № 834/27.10.2017 г.       10.00 лева; 
- РКО № 893/21.11.2017 г.       10.00 лева; 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2017 г. и актуализация на 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г. 

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

В края на годината в общинска администрация са постъпили докладни записки от 
много второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които предлагат промени по 
бюджетите си за 2017 година. Направен е анализ на приходната и разходната част на 
бюджета на общината към 31.12.2017 г. Общият размер на приходите се намалява със 74 
100 лева, като направените корекции са в увеличение или намаление на данъчни и 
неданъчни приходи. Основното намаление е на приходите от продажба на сгради – 74 800 
лева. Разходната част за държавни дейности се променя с прехвърляне на разходи от 
дейност в дейност или в рамките на дейността, но от параграф в параграф. От бюджета на 
Две могили се прехвърлят средства в ОП „Обществено хранене” в размер на 17 112 лева. 
Планирани са средства за поемане на задълженията на Общинска фирма Черни лом 2008 
ЕООД към доставчици и за възнаграждения на ликвидатора и счетоводителя на фирмата. 
Намалени са средствата за текущ ремонт на улици поради непостъпили приходи от 
продажба на сгради. През 2017 г. се сключи договор за предоставяне на услугата „Топъл 
обяд”, също така се получиха трансфери за финансиране на Проект  „Обучение и заетост 
на младите хора”. През месец септември бе сключено споразумение с НАП за разсрочване 
на възстановяването на средства по програма Трансгранично сътрудничество България – 
Румъния. В края на 2017 г. се получиха средства по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, проект „Твоят час” на МОН в трите училища на 
територията на общината. Всички тези промени налагат необходимостта от актуализация 
на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

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

13/11.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2017 г. и 

актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 

Европейския съюз 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   

 

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. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 13 от 
11.01.2018 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 697   

1. Променя бюджета на Община Две могили към 31.12.2017 г. в приходната и 
разходната част по дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализиран Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз за 2017 г., сътласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране на Индикативен годишен разчет за сметките за 
средствата от Европейския съюз за 2017 г. и промени по бюджета в приходната и 
разходната част по мероприятия и параграфи към 31.12.2017 г. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/12.01.2018 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2017 година. 

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

На основание чл.125, ал. 1 и ал. 4 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и 
чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе Кметът на Общината ни 
уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 

Подробно са описани всички увеличения по параграфи на второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства. Това е информация и аз няма да се спирам подробно 
на нея, поради което първа комисия след като разгледа предложения ни проект на 
решение излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

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

17/12.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

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

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

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие 

на 2017 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   
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По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 
ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 17 от 12.01.2018 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 698   

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

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2018 г., относно: 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
докладната записка, относно Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

Отдел «Общинска собственост» са си направили труда да направят справка за 
приходите и разходите през 2017 г., очакваните приходи и необходимите разходи, 
свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 
собственост за 2018 г. И аз ще зачета най-важните неща. 

Приходи за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. голямата разлика идва от Наем земя 
в т.ч. пасища, проектни пътища, като за миналата година са били в размер на 359 771.72 
лева, а тази година се очаква те да бъдат в размер на 540 000 лева. Това увеличение се 
дължи на сумите, които Общината има да събира от животновъдите за спечелените дела 
срещу ползваните пасища. Разликата е доста голяма и аз лично силно се съмнявам, че ще 
бъдат събрани тази година. Ако трябва да бъдем реалисти, максималният размер, който 
ще можем ние да съберем тази година е не повече от 400 000 лева и се получава една 
дупка от 140 000 лева, която не знам как ще запълним. Другите приходи, които са 
посочени са от продажба на земя общенска собственост са предвидени 100 000 лева и от 
продажба на сгради общинска собственост също 100 000 лева. 

Комисията разгледа и с изключение на мен одобрява така направените прогнозни 
приходи. Силно се съмнявам, че от продажба на общинско имущество ще достигнем тези 
200 000 лева. Единствените по-реални приходи в размер на 170 000 лева са от ползване на 
дървесина. Предвидените приходи в цялата програма отдел „Общинска собственост” е 
декларирал, че ще бъдат в размер на 950 000 лева и това всички знаем е по-скоро с 
пожелателен характер, но и необходимост за връзването на бюджета. Тук са заложени и 
двете детски градини за продажба в Чилнов и Батишница, но ние вече пробвахме веднъж 
и видяхте, че не успяхме да ги продадем. 

Ще приемем така предложената ни программа, но по нея определено има какво още 
да се работи. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година касае както Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”, 
така и Комисията по „Земеделие, гори и животновъдство” и ние също я разгледахме на 
свое заседание. Аз ще акцентирам върху приходите и разходите касаещи нашата комисия. 

Прогнозните 540 000 лева от наем на пасища, според мен са напълно изпълними и 
тези суми трябва да се заложат в бюджета, а отделен е въпросът дали ще бъдат събрани, 
затова ние трябва да направим всичко възможно да успеем да ги съберем. Като изключим 
това, в следващите пера от праграмата няма нищо нереално – общата сума на приходите 
от разпореждане с имоти общинска собственист, касаещи земеделието са в размер на 
100 000 лева, които са разбити по населени места, като всички имоти са маломерни и ще 
бъдат предложени за продажба. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година е така да се каже единият крак на бюджета на Общината. Още 
в началото на тази докладна записка става ясно за една дупка от порядъка на около 
400 000 лева. Всичко, което се предлага за продажба в Две могили, в индустриална зона е 
на твърде високи цени и имотите са непродаваеми. Тези имоти стоят на пазара за 
продажба още от времето на моя мандат. Ал лично се съмнявам, че от това, което е 
предложено не може да бъде събрано дори и 10 %, което да бъде в полза на бюджета. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз съм си кръстил бюджетите 2016; 2017; 2018 с различни имена. 
2016 – това беше годината на проектите и на корекциите. Знаете много добре, че 

2014 – 2020 е втория програмен период, нямахме никакви готови проекти и до м. 
септември 2016 г. трябваше да бъдат разработени проектите. Бюджетът 2016 година го 
кръстих „За корекции” – защо, защото всички ние помним, че през 2015 година Общината 
беше на минус с 1 080 000 лева. 

Следващата 2017 г. беше бюджет „Начало” – тогава трябваше да намерим начин да 
се разплатим с фирмите, да върнем парите, които дължахме и слава Богу не се стигна до 
запор на сметките и т.н. 

2018 година кръстих бюджета „Равновесие и нова надежда” – просрочените 
задължения вече са под 290 000 лева към фирмите; 46 000 лева са върнати за 
трансграничното сътрудничество, остават още 140 000 лева да върнем до края на тази 
година; знаете много добре, че Община Две могили е трябвало да бъде регистрирана по 
ДДС още от 2013 година и затова и там имаме споразумение с НАП, защото и там имаме 
да връщаме пари за ДДС-то със задни дати; връщаме по Енергийна ефективност заема, 
който е теглен – всяка година по 26 000 лева до 2019 година. Убеден съм, че до края на 
тази година ще бъдем вече на чисто. 

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

14/11.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка 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 Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 14 от 11.01.2018 г. след проведено 
явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 699 
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1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 година. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/16.01.2018 г., относно: 

Спортен календар за 2018 г. на Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и 
физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и 
спорт от всички възрасти, съгласно чл. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта. 
Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически 
упражнения и спорт е приоритетно направление от социалната политика на държавата и 
общините. В тази връзка в проекта за Спортен календар 2018 година на Община Две 
могили са включени събития, които да популяризират здравословния начин на живот и 
подтикнат повече хора да се занимават активно със спорт. Показването на най-добрата 
страна на спортните занимания чрез организирането на открити, безплатни и масови 
мероприятия свързани с физическата култура, ще мотивира много деца и млади хора да 
продължат заниманията си и след участието им в тези инициативи. Привличането на 
младите хора в спортните и танцовите зали е превенция срещу агресивно поведение, 
употреба на наркотици, алкохол и тютюнопушене. По-голямата част от планираните 
мероприятия са с открит характер и в тях могат да се включат хора от различен пол и 
възраст. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа подробно на свое заседание предложения ни за приемане 
Спортен календар на Община Две могили за 2018 година и излезе със становище той да 
бъде приет. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 
Моето мнение е че в Спортния календар на Олщина Две могили, трябва да се 

предвиди и „Общински футболен турнир на малки вратички” с финансиране от 300 до 500 
лева. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Нека този турнир да бъде за Купата на Общински съвет, за да може Общинските 

съветници да го финансират. 
Колеги, преди да пуснем списъка за отразяване на вота, ще подложа на гласуване 

предложението на г-н Мехмедов. 
Който е съгласен в т. 10 на Спортния календар за 2018 г. да се добави „Общински 

футболен турнир на малки вратички” за Купата на Общински съвет, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, предложението се приема. 

 

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

26/16.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
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Относно: Спортен календар за 2018 г. на Община 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   

 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6, чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 
8 и ал. 2, т. 24 във връзка с т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото 
възпитание и спорта и Докладна записка с вх. № 26 от 16.01.2018 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 700 

  

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

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

 Седма точка от дневния ред: 
Доклад от Божидар Борисов с вх. № 22/15.01.2018 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2018 година. 
По него първо бе дадена думата на Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Информацията, която направихме за бюджета беше точно, за да бъде ясен той за 

всеки един човек, а не да пише само параграфи, капиталови разходи и т.н., защото не 
всеки разбира от тях. 

Приходите в бюджета на Общината са от три места: приходи с държавен характер – 
3 979 361 лева; приходи от местни дейности – 2 120 000 лева, които включват данъци, 
такси, наеми, концесии и т.н.; приходи с непостоянен характер – това са приходите по 
различните оперативни програми, МИГ ЛИДЕР и т.н. Общата стойност на бюджета 
възлиза на 7 059 000 лева. Към тази сума като прибавим и преходните остатъци, наемите 
на училищата; трансфер от МРР за общия устройствен план и др., така бюджетът на 
Общината възлиза на 7 428 000 лева. 
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Нека да поговорим сега и за разходите на Общината.  
Оказа се, че Общината е краен потребител на всички услуги, такси и т.н. и ДДС-то 

остана за наша сметка; отчисленията, които трябва да плащаме за регионално депо Русе; 
овърдрафта, който теглихме към СИБАНК трябва да бъде върнат; заема, който погасяваме 
за Енергийната ефективност; трансграничното сътрудничество – до края на годината 
трябва да върнем останалите 140 000 лева; Красива България – ремонт на санитарните 
възли в училището; кандидатстването по различните оперативни програми. След като се 
направят всички тези плащания от общата сума остават 6 842 930 лева и това е бюджетът 
на Община Две могили. Постарахме се да направим разбивки на тази сума, за да видят 
хората къде отиват парите на Общината: 

1. Общинско предприятие „Обществено хранене” – за да функционира 
предприятието, така както трябва да бъде са им необходими 324 000 лева. Приходите за 
2017 година на предприятието са в размер на 180 000 лева, това включва пещерата, 
барчето, такси от домашния социален патронаж и др. Оказва се, че Общината 
дофинансира дейността с 143 000 лева. За 2018 година Общината може да задели 122 000 
лева за дофинансиране, останалите средства ще трябва те да търсят начини да си ги 
набавят. 

2. Център за обществена подкрепа – необходими са им 125 000 лева, които са 
държавно делегирана дейност и точно толкова са им разходите, така че по това 
направление ние няма да има нужда да дофинансираме. 

3. Център за настаняване от семеен тип – 163 000 лева е държавната субсидия, 
необходими са им 217 000 лева, за да си покриват разходите. Дофинансирането от 
Общината е било 60 000 лева за 2017 г., за тази година ние можем да отделим 30 000 лева. 

4. Защитено жилище – 70 000 лева е държавната субсидия, необходими са им 
157 000 лева, като 80 000 лева е дофинансирала Общината за 2017 г. Казвам да си 
редуцират състава, защото така не може – за всяка услуга има управител, счетоводител, 
шофьор, социални работници и други. Трябва да се обединят социалните услуги с 1 
управител, 1 счетоводител, 1 шофьор. Аз съм реформатор и започвам да работя в тази 
насока и още в понеделник ще назнача група. Фонд работна заплата на Защитеното 
жилище е 69 000 лева, само тази сума е държавното финансиране, всичко останало е от 
Общината. 

5. Детска градина – Две могили – това ми е любимата тема, защото миналата 
година исках да видя каква е отговорността на родителите. Необходимите средства, за да 
функционира детската градина са в размер на 535 000 лева, държавната субсидия е 
315 000 лева и тук отнофо фонд работна заплата е 315 000 лева, всичко останало трябва да 
се поеме от Общината. Искам да ви кажа, че в детската градина са заявени 100 л нафта на 
час. За 4 дни за 16 ч. са изразходени 620 л нафта и това е само за ДГ в Две могили. 
Общината може да дофинансира със 122 000 лева. 

6. Детска градина – Баниска – 178 000 лева държавно финансиране, необходими са 
им 262 000 лева, 83 000 лева трябва да дофинансира Общината. Тази година ние можем да 
отделим 32 000 лева, останалите 50 000 лева директорите да търсят начини да ги намерят. 

7. Център за подкрепа на личностно развитие – Две могили – 26 000 лева държавна 
субсидия, необходими са им 168 000 лева, 142 000 лева трябва да дофинансира Общината, 
ние можем да отделим 75 000 лева. 

Искам само да ви запозная и с това какви приходи идват от селата – село Бъзовец, 
което е с 895 жители, събраните средства от данъци са в размер на 37 000 лева; село 
Батишница при 691 жители, събраните данъци са в размер на 66 347 лева; село Баниска 
при 1 273 човека, събраните данъци са в размер на 63 000 лева; Могилино – 202 човека, 
събрани данъци в размер на 15 000 лева. 

След това по него докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Може би за първи път имаме един качествен, добре балансиран и добър разчет на 
бюджета. Бюджет, в който всеки един лев се знае откъде ще дойде и по какъв начин ще 
бъде разходван. Направени са много добри разчети как ще бъдат върнати средствата, 
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които дължим. Разбрах, че някои колеги не били съгласни с инвестиционната програма на 
Кмета на Общината – дали ще се правят плочки по тротоарите или по площадите, пред 
църквата или на улица „Безименна”, дали водопроводи ще се прокарват в промишлената 
зона или ще се ремонтират тоалетни и спортни зали, дали ще запълва дупки или ще 
асфалтира улици, проблемът е лично негов, ако иска да ги прави, ако иска – не. Ние затова 
сме съветници, на нас на всеки три месеца ни се представя отчет как е изразходвал 
средствата и от него зависи дали ние ще му ръкопляскаме или ще го критикуваме. 

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни проект за 
бюджет на Общината за 2018 година да бъде приет, като двама от колегите се въздържаха. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Бюджетът на общината е основния финансов инструмент, чрез който се постигат 
целите на общината за реализиране на основните приоритети за подобряване на 
качеството на услугите, необходими на жителите на община Две могили. 

Проектобюджетът за 2018 г. е разработен на база на Закона за държавния бюджет 
на Република България /ЗДБРБ/ за 2018 г.; Решение № 667/01.11.2017 г. за изменение и 
допълнение на решение № 286/22.05.2017 г. на Министерския съвет за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 
2018 г.; ПМС 316/20.12.2017 г. за промяна на минималната работна заплата на 510 лв. от 1 
януари; ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г.; Приложение № 1 на Министерството на финансите за натуралните и 
стойностните показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 
дейности за 2018 г. на Община Две могили; Промени в действащото законодателство; 
Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни 
нормативни актове. 

Основната цел на бюджет 2018 г. е постигане на финансова стабилност чрез 
законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване на средства, по-нататъшна 
модернизация на общинската инфраструктура и предоставяне на по-качествени услуги на 
общността.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на бюджет на 
Общината и излезе със становище той да бъде приет, като имаме един колега, който не е 
съгласен с инвестиционната програма. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание бюджета и го приема във представения му 
вид. Бюджетът е напълно реалистичен, но може би щеше да има по-голяма свобода на 
изпълнение ако не бяха тези задължения, които Общината има да връща. 

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

дейности”: 

На свое заседание, проведено на 19.01.2018 година, IV – та комисия разгледа 
предложения ни проект за бюджет на Община Две могили за 2018 година, в раздел 
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване и грижи”, при което констатира следното:   

В бюджета за 2018 г., за Здравеопазване са предвидени 190 951 лева, което е с 1 682 
лв. по-малко в сравнение с първоначалния план за 2017 г.. От тях: 

- 145 821 лева държавно финансиране при 138 643 лева през 2017 г.; 
- 13 130  лева общинско финансиране при 21 990 лева през 2017 г.; 
- 32 000 лева преходен остатък за капиталови разходи. 
Предвижда се сумата от 190 951 лева да бъде изразходвана, както следва: 
а./ За Детска ясла „Радост” – Две могили, където имаме 7 щатни бройки се 

предвиждат 141 262 лева, което е с 6 523 лева по-малко от 2017 г.. Те ще бъдат 
изразходвани, както следва: 
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-  97 892 лева за заплати и осигуровки от държавното финансиране, което е с 267 
лева по-малко в славнение с 2017 г.; 

-  32 000 лева за капиталови разходи – колкото през 2017 г.; 
- 11 370 лева за издръжка от местно финансиране, което е с 6 750 лева по-малко от 

2017 г.. 
б./ За Училищно и детско здравеопазване (и издръжка на медицински кабинети), 

където имаме 5 щатни бройки се предвиждат 47 929 лева за заплати и осигуровки от 
държавното финансиране. Тук имаме увеличение в славнение с 2017 г. с 6 911 лева; 

в./ За Други  дейности по здравеопазването – 1 760 лева от местно финансиране, 
което е по-малко в сравнение с 2017 г. с 2 070 лева. 

В бюджета за 2018 г., за „Социално осигуряване и грижи” са предвидени 720 055 
лева, при 621 421 лева през 2017 г.. От тях трябва да върнем в държавния бюджет 85 500 
лева. Или, през 2018 г. ще разполагаме със сумата от 634 555 лева. Как се предвижда да 
бъдат изразходвани те: 

а./ ЦОП – 125 000 лева, където работят 9 щатни бройки. През 2017 г. държавното 
финансиране беше в размер на 116 880 лева.  

б./ ЦНСТ – 191 650 лева, при 160 705 лева за 2017 г., където работят 13,5 щатни 
бройки. Сумата се разпределя по следния начин: 

- 161 050 лева държавно финансиране, при 150 705 лева за 2017 г.; 
- 6 500 лева дофинансиране, при 10 000 лева за 2017 г.; 
- 24 100 лева преходен остатък в социални дейности. 
в./ Защитено жилище – 134 055 лева, където работят 6.5 щатни бройки. През 2017 г. 

държавното финансиране беше в размер на 91 630 лева Сумата се разпределя по следния 
начин:  

- 70 550 лева държавно финансиране, при 81 630 лева през 2017 г.. Тук 17 700 лева 
ще бъдат върнати, тъй като имаме намаляване на капацитета на услугата – от 10 на 8 
потребителя; 

- 11 789 лева дофинансиране и остатък от дарения, при 10 000 лева през 2017 г..; 
г./ ДСП – 178 919 лева – местно финансиране за заплати и осигуровки при 163 331 

лева през 2017 г.. 
д./ Клуб на пенсионера и инвалида – 11 326 лева – местно финансиране за заплата и 

осигуровка на 1 щатна бройкапри 10 528 лева за 2017 г.. 
е./ Други служби и дейности по социалното осигуряване – 146 лева от местно 

финансиране, при 509 лева през 2017 г.. 
ж./ Програма за временна заетост – 7 486 лева – от местно финансиране, при 5 719 

лева през 2017 г..      
з./ Дневен център за лица с увреждания – 67 800 лева държавно финансиране. Тези 

средства ще бъдат върнати, тъй като не сме готови да разкрием този център. 
 Становището на IV – та комисия проектът за бюджет на община Две могили в 
раздел „Здравеопазване”, „Социално осигуряване и грижи” да бъде приет. 

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

животновъдство и гори”: 

 Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” също разгледа на свое 
заседание предложеният ни за приемане бюджет на Община Две могили за 2018 г. и аз 
считам, че той е напълно изпълним. За първи път за толкова години, Кметът на Общината 
на достъпен език презентира бюджета, на всички да стане ясно какъв бюджет приемаме – 
изключително социален и изключително слаб по отношение на инвестиции, 
инфраструктура и т.н. Не веднъж съм казвал, че бюджетите на Общината с нищо не 
допринасят за развитието и. Няма как това да стане след като дофинансираме държавно 
делегираните дейности с над 50 %, а както чухте – някои и повече. Дофинансирането на 
една дейност трябва да бъде с не повече от до 10 %. Колко от тези деца, които ние 
отглеждаме ще останат да живеят в Две могили, като видят улиците с дупки, разбитите 
тротоари и като цяло не добрите условия на живот. Всички тези деца след време ще 
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заминат за чужбина, защото те няма да са съгласни с всичко това, което ние не сме 
направили през годините. 

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

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

други дейности”: 

Като председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” аз ще 
коментирам само приходите с общински характер, които общо са в размер на 2 863 569 
лева и включват предоставени от държавата обща изравнителна субсидия – 571 900 лева - 
увеличение с 6,9 %; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските 
пътища – 111 600 лева – увеличение с 21,3 %; целева субсидия за капиталови разходи е в 
размер на 399 300 лв. – увеличение с 7,1 %. Постъпленията от местни данъци и такси се 
формират на база определените ставки в наредбите, приети от Общински съвет, 
очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали 
години. В бюджет 2018 г. са запазени данъчните ставки на имуществените данъци. 
Размерът на данъчните приходи е определен на база изпълнението през последните 
години – 471 650 лева. Относителният дял на тези приходи е 16,5 % спрямо местните 
приходи. В проекта за бюджет на Община Две могили за 2018 г. заложеният размер на 
неданъчните приходи е 1 571 510 лева. Не се предвижда съществено увеличение на 
приходите от такси. Увеличен е размера на приходите от наеми и от стопанска дейност, 
което се дължи на сключени договори за продажба дърва. В приходите с неданъчен 
характер с отрицателен знак са планирани разходи за ДДС – 62 660 лева и за данък по 
ЗКПО – 16 000 лева. Предвидени са приходи от по 100 000 лева от продажба на земя и 
имущество. Относителният дял на неданъчните приходи в приходите с общински 
характер е 54,9 %, при 49,6 % за 2017 г. 

Дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
тази година са планирани по два различни параграфа – сумата дължима за м. декември 
2017 г. е планирана като друго финансиране 8 666 лева, а отчисленията за другите месеци 
са планирани като трансфер към Община Русе, поради обстоятелството, че от 2018 г. ще 
използваме регионалното й депо за битови отпадъци 
 Шеста комисия подкрепя бюджета, с изключение на мен, като аз го подкрепям с 
особено мнение. Пожелаваме на общинска администрация да се доближи дори до тези 
прогнозни суми, които са заложени в него. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Тъй като г-жа Додева, каза че втора комисия приема бюджета, като един от 
колегите не е съгласен с инвестиционната програма – този човек съм аз. Ако си спомняте 
миналата година гласувахме 120 000 лева да отидат за изграждане на водопровода в 
стопанския двор. Тази година отново са предвидени средства, за да може проектът да бъде 
завършен и това е съвсем нормално. Миналата година приехме, също така предложението 
на общинска администрация да разширим пътя към пещерата, но благодарение на 
разбирането на всички вас общински съветници, тези средства бяха насочени към ремонт 
на покрива на детската градина в Две могили. Сега виждате, че ремонтът на едното тяло е 
извършен. Моето предложение е този ремонт да бъде завършен тази година. Аз предлагам 
предвидените средства за ремонт на тротоарите да бъдат насочени за завършване на 
рамента на покрива на детската градина. 
 Преди малко се почувствах леко засегнат от г-н Карамехмедов – той си позволи да 
каже, че дали ще се правят тротоари, улици или водопроводи било проблем лично на 
Кмета на Общината. Извинявам се г-н Карамехмедов, но ако проблемът е лично негов, то 
ние за какво сме тук? Идеята на това да сме Общински съветници не е само в това да 
ръкопляскаме и да казваме „Кмете, ти си най-великия”. Ние сме тук да чуем какво 
предлага Кмета, но това че аз имам по-различно мнение не ме прави по-лош. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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 Щом Кмета на Общината предлага бюджета в такъв вид, би следвало и в такъв вид 
той да си го изпълни, това ни е ясно на всички нас от дълги години. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
 Аз също искам да изкажа своето несъгласие, относно така предложените 
капиталови разходи. Споделял съм го с Кмета и си поддържам мнението, че според мен 
има по-належащи неща от заложените в програмата. 
 Също искам да взема отношение, относно изказването на г-н Карамехмедов, който 
каза, че двама членове на първа комисия не изявиха становище по въпроса за бюджета – 
не, г-н Карамехмедов, ние изявихме несъгласие с инвестиционната програма на Кмета на 
Общината. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
 Първо, аз в моето изказване не съм посочвал имена и това, че някои от колегите се 
е почувствал засегнат, аз се извинявам. 

Второ, по време на заседанието на комисията лично аз поканих Кмета на Общината 
да присъства на разискванията и точно Вие, г-н Марков най-демонстративно напуснахте и 
не пожелахте да чуете какво ще каже Кмета. Как излязохте Вие със становище, след като 
не сте чули какво има да каже Кмета? Аз не чух от Вас да изразите своето становище, 
относно бюджета. 

5. Румен Марков – Общински съветник: 
Кметът много правилно постъпи когато събра председателите на комисиите в 

четвъртък, за да изложи бюджета. Там, г-н Карамехмедов, където Вие също присъствахте 
аз споделих своите забележки и това, че Вие си мислите, че двама човека от комисията не 
са изразили становище по бюджета, това си е за Ваша сметка. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Миналата година се съгласих да пренасочим средства за ремонт на покрива на 

детската градина, защото лично аз с очите си видях за какви течове става на въпрос. 
Всичко това е станало, защото през годините са правени множество некачествени 
ремонти. Затова решихме тази година да го направим така, както трябва, за да можем в 
следващите поне 30 години да не мислим за него. Можехме, обаче да го направим и така, 
както е било до сега – да отбием номера и вместо със 110 000 лева за ремонт на едното 
крило, можехме със 100 000 лева да направим ремонт на цялата детска градина. В момента 
състоянието на останалата част от покрива не е това, което беше на тази част, която 
ремонтирахме. 

Дори и да насочим парите от тротоарите, те са крайно недостатъчни, защото 
необходимата сума за другите две части е 202 000 лева. Ако ние насочим тези пари от 
сумата за капиталови разходи, то няма да остане нищо. 

Относно инвестиционната програма, която съм заложил – да не забравяме, че 2019 
година стават 50 години, откакто Две могили е град и ако на някой му харесва вида, в 
който изглежда в момента, то на мен не ми харесва. Не е удобно когато дойдат гости, ние 
да говорим, че Две могили трябва да се оформи като икономически и административен 
център и да вървим по центъра на града по плочките, които почти всички са изпочупени, а 
пордюрите на места въобще ги няма. След време ще има обединяване на общини и за да 
стане една Община център влияят много фактори – икономика, училища, инфраструктура 
и т.н. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения – това на Кмета 

на Общината, така както е по докладната записка и това на г-н Байчо Георгиев, а именно: 
средствата, които са предвидени за ремонт на тротоарите и улица „Безименна” в размер на 
107 000 лева да бъдат насочени за завършване на второто крило на покрива на детската 
градина.  

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Миналата година се съгласих да пренасочим средства за ремонт на покрива на 

детската градина, защото размишлявайки по този въпрос, Вие бяхте прав. Лично аз с 
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очите си видях за какви течове става на въпрос. Всичко това е станало, защото през 
годините са правени множество некачествени ремонти, многократно са харчени пари, но 
са харчени така, че след 5 години пак да протече и пак да се ремонтира. Затова решихме 
тази година да го направим така, както трябва, за да можем в следващите поне 30 години 
да не мислим за него. Можехме, обаче да го направим и така, както е било до сега – да 
отбием номера и вместо със 110 000 лева за ремонт на едното крило, можехме със 100 000 
лева да направим ремонт на цялата детска градина. В момента състоянието на останалата 
част от покрива не е това, което беше на тази част, която ремонтирахме. Струва ми се, че и 
г-жа Ангелова, която е Директор на детското заведение преувеличава, като казва, че 
сградата потъва, потъва дворът и т.н. Няма нищо такова – просто страничната ограса с 
годите е улегнала, нито нивото на сградата е паднало, заедно с инж. Маринов и инж. 
Великов оглеждахме и не видяхме нищо притеснително. 

Дори и да насочим парите от тротоарите, те са крайно недостатъчни. Ние имаме 
готов проект и необходимата сума за другите две части е 202 000 лева. От 399 000 лева за 
капиталови разходи ако ние насочим тези 202 000 лева, то няма да остане нищо. 

Относно инвестиционната програма, която съм заложил – да не забравяме, че 2019 
година стават 50 години, откакто Две могили е град и ако на някой му харесва вида, в 
който изглежда в момента, то на мен не ми харесва. Въпреки, че и за моя предшественик 
г-н Христов обществото говори това направил, онова не направил, за мен лично той е 
направил – парка на Общината вече има по-добър облик и по-добър вид на града, 
Читалището, каквото и да говорят, в крайна сметка като застане отпред човек, сградата е 
хубава, не е това, което беше преди. За мен една част от центъра е направена. Но всеки 
един от нас е ходил в градовете, с които имаме споразумения за съгрудничество – не е 
удобно когато дойдат гости, когато ние представяме нашия град, да говорим, че Две 
могили трябва да се оформи като икономически, административен и общински център и 
да вървим по главната улица на Две могили, където бордюрите вече почти ги няма, по 
плочките, които почти всички са изпочупени, парка зад Читалището, бих казал на нищо не 
прилича, терена пред църквата също е в много лошо състояние, затова залагам и ремонт 
на улица „Иван Вазов”, за да може да се отвори и втория портал, да могат и катафалките 
оттам да влизат, защото сега не е удобно. В махалата на тази улица „Безименна”, която 
със следващата докладна записка ще и дадем име – за мен това е свръзката на два квартала 
– града с т.нар. махала. Не знам дали вие сте слизали там, но аз много често ходя в 
махалата. Скоро ходих във връзка със снегопочистването и децата без значение от каква 
националност са, вървят по платното, защото няма къде, а там се движат и автомобилите – 
за мен това не е нормално. За мен не е нормално цял един квартал да няма осветление, 
трябва да има тротоари, трябва да има и осветление. Аз смятам, че с минимални средства 
отстрани тези бурени могат да бъдат почистени, загладени и дори може да се направи и 
като парк. Веднага, обаче ми беше заявено, че тези хора няма да пазят. Аз пък мисля, че 
точно те ще пазят, защото когато на един човек му създадеш условия и му стане хубаво, 
то той няма да го разруши. Може и да се намерят няколко такива, които ще искат да 
рушат, но те ще бъдат няколко. За мен този град трябва да се оформи като 
административен и икономически център.  

Всички знаете, че след време ще има обединяване на общини и за да стане един 
град Общински център влияят много фактори – икономика, училища, инфраструктура и 
т.н. Не може да ходиш тук в този град целия в бодили и някои от животновъдите може и 
да ми се сърдят, но аз нямам нищо против тях, просто имам против тяхното държание, 
техния начин на живот, нищо друго. Ако те си пазят и си чистят редовно нека си 
отглеждат животните. Но и там има един голям процент, и да ми се обиждат, и да ме съдят 
– мизерници, защото не могат те да гледат животните в Европейския съюз затънали в кал 
и целите в мизерия. За мен това не е нормално и тези хора и да се обиждат, за мен те са 
мизерници. Нека да си гледат кравите и овцете, но да си чистят, не да вървят през центъра 
и да ми търсят след това една камара причини как не може да стане.  

По повод инвестиционната програма, считам, че това, което съм заложил е 
необходимо да се направи. Във връзка с изказването на г-н Марков за приходите от 
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продажбата на недвижимо имущество, имам резерви, не искам да ги споменавам сега, но 
се надявам да се случат.  

Преди два дни ходихме с г-н Великов на среща с жителите на село Широково и 
минахме през село Бъзовец. Аз искам да се обърна и към жителите на село Бъзовец, 
вървете да видите на какво прилича училището. Няма как Общината да назначи там жива 
охрана. Тези същите хора, които вътре трушат, чупят, унищожават идват при мен и искат 
работа, крушки, дупките по улиците да се оправят и т.н. и същите тези хора ходят да 
крадат и да унищожават общинско имущество. 

Както стана ясно, имахме проблем с продажбата на сградата на бившата детска 
градина в Чилнов и Батишница. Сега ще постъпя по друг начин – със снимков материал и 
с докладни записки до мен от Кметовете на населените места да ми опишат състоянието 
на всички бивши училища и детски градини и всичко това ще го изпратя на Министъра на 
образованието и нека те да ми предложат аз какво да правя тези сгради, след като нямам 
право да ги продавам. Ясно е, че няма откъде да дойдат деца, за да започнат отново да 
функционират по предназначение тези сгради. Нека те да ми разработят стратегия за 
сградния фонд на училища и детски градини на територията на цяла България какво да ги 
правим. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към гласуване. Ще подложа двете предложения на гласуване 

по реда на тяхното постъпване. 
Който е съгласен с предложението на Кмета на Общината, така както е по 

докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

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

22/15.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2018 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   
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След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, 
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, спазвайки 
срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г., ПМС № 332/2017 г. и Наредба № 6 за 
условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка с вх. № 
22 от 15.01.2018 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 701 

 

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2017 г. съгласно 
Приложение 1. 

2. Приема бюджета на Община Две могили за 2018 г., както следва: 
2. По прихода /Приложение 2/ 6 842 930 

 
2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 3 979 361 
2.1.1 Обща допълваща субсидия 3 777 184 
2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  25 234 
2.1.3 Трансфери - 15 000 
2.1.4. Временно съхранявани средства - 19 632 
2.1.5. Преходен остатък от 2017 г. 211 575 
   
2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 863 569 
2.2.1 Данъчни приходи 471 650 
2.2.2 Неданъчни приходи 1 571 510 
2.2.3 Обща изравнителна субсидия 683 500 
2.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 399 300 
2.2.5 Трансфери - 248 700 
2.2.6. Временни безлихвени заеми 67 344 
2.2.7. Възстановена възмездна финансова помощ 10 000 
2.2.8 Погашение по краткосрочни заеми - 100 000 
2.2.9. Погашение по дългосрочни кредити - 26 431 
2.2.10. Друго финансиране - 8 666 
2.2.11. Преходен остатък от 2017 г. 44 062 
   
2.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 
/Приложение 3 и 4/ 

6 842 930 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 3 979 361 
2.3.2 Разходи за местни дейности 2 603 923 
2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от 

държавни дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия 

259 646 

   
2.4. Утвърждава бюджетно салдо / по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на /минус/ 110908 лв. дефицит. 
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3. Приема инвестиционната програма за 2018 г. в размер на 536 774 лева съгласно 
Приложение 5. 

4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., за делегираните от държавата 
дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 

Функция, дейност Средства за брутни 
трудови 

възнаграждения 
Делегирани от държавата дейности  
Отбрана и сигурност 61 097 

ЦПЛРИСКИОНИС 21 676 
Здравеопазване 97 590 
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 240 860 

4.1. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 г. за 
местните дейности, както следва: 

Функция, дейност Численост 
на персонала 

Средства за 
брутни трудови 
възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
Общинска администрация 41 479 882 
Местни дейности   
Общинска администрация 25 174 826 
Отбрана 4 32 223 
ЦПЛРИСКИОНИС 5,5 48 813 
Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 7 980 
Личен аситент 1,5 5 700 
Чистота 34 243 986 
Обреден дом 2 15 663 
Упр-е, контрол на автотранспорта 2 13 612 
Други дейности по икономиката 2 17 076 

            5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1. Членски внос        8 830 лева. 
5.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2017 г.   10 000 лева. 
5.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  7 500 лева. 
5.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 
№  Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 140 000 
2. Финансиране на футболен клуб 10 000 
3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

 Всичко: 154 000 
6. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 

6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 
възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 
училищата 

1,5 % 

6.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината 

2 500 

6.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 228 
7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /Приложение 6/. 
8. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2018 г., съгласно Приложение 7. 
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9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз  в размер на 144 136 лева, съгласно Приложение 8. 

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2017-2019 г., съгласно приложение 9 

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 г., както следва: 
Кметство Батишница 
Кметство Баниска 
Кметство Могилино 
Кметство Помен 
Кметство Бъзовец 
Кметство Чилнов 
Кметство Кацелово 
Кметство Острица 
СУ Две могили 
ОУ с. Баниска 
ЦПЛРИСКИОНИС”Д-р Пангелов” 
ДГ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили 
ДГ „Първи юни” с. Баниска 
ЦОП 
ОП”Обществено хранене” 
ЗЖЛУИ Могилино 
ЦНСТВХУИ Две могили 
ПГСС „К. А. Тимирязев” 

12. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г.  
12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г.  
12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2018 г. 
306 122 

12.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г., съгласно 
Приложение 10. 

13. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета в размер на 2 795 х. лева. 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2018 г. в размер на 3 276 х. лева. 

15. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2018 г., съгласно Приложение 11. 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2018 г., съгласно Приложение 12. 

17. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
- лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 
- за разходи за възнаграждения; 
- разходи за ел.енергия, вода и телефони, горива; 
- за покриване на просрочени задължения от минали години 
- хранителни продукти; 
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
18.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи. 
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18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 
дарителя, донора. 

19. Възлага на Кмета на Общината: 
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3. Да организира разпределението и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделни общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган 
и на Министерството на финансите. 

19.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и 
финансова дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и 
контрол, до неговото преустановяване. 

20. Упълномощава Кмета на Общината: 
20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

20.2. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

20.3. Да ползва временни безлихвени заеми от наличностите по сметки за чужди 
средства за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи или за 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни и национални програми със срок на възстановяване 31.12.2018 г. 

21. Дава съгласие Кметът на Общината:  
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други 
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за 
изпълнение на общинския план за развитие. 

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
 

Общинският съветник Велко Иванов Иванов напусна заседанието. 

 
Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2018 г., относно: 
Информация относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С наше Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. приехме График за 
изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които 
следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 
през 2018 г. Съгласно него за м. януари 2018 г. е предвидена Информация относно 
работата на общинската администрация по административното обслужване на 
физическите и юридическите лица през периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание много подробно представената ни 
информация и я приема, като даваме положителна оценка за работата на общинска 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 
за 2017 г. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

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

10/11.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 10 от 11.01.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 702 

 

1. Приема предоставената Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 
през 2017 г., като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физически и юридически лица за 2017 г. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/11.01.2018 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинска администрация 
за периода от 01.07.2017 година до 31.12.2017 година.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, кметът на общината, като орган на изпълнителната власт с териториална 
компетентност, организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася отчет за 
изпълнението им два пъти годишно. В тази връзка ни е представен отчет за изпълнение на 
решенията на Общински съвет за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 
 През отчетния период Общински съвет Две могили е провел 6 заседания и е приел 
132 решения. 
 В съответствие с правомощията на органа на местното самоуправление, уредени в 
чл. 21 от ЗМСМА, взетите решения се разделят на следните групи: Създава постоянни и 
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временни комисии и избира техните членове – 1 решение; Одобрява общата численост и 
структурата на общинска администрация по предложение на кмета на общината – 1 
решение; Избира и освобождава председателя на общинския съвет – 1 решение; приема и 
изменя годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за 
изпълнението му – 6 решения; определя размера на местните такси – 3 решения; приема 
решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
определяне на конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства – 
26 решения; приема решения за ползване на банкови кредити – 1 решение; приема 
стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината – 4 решения; определя 
представител на общината в юридически лица с нестопанска цел – 1 решение; удостоява с 
почетно гражданство български и чуждестранни граждани – 1 решение; упражнява текущ 
и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове – 8 решения; 
решаване и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 
компетентност на други органи – 70 решения, в това число 6 по Закона за регионалното 
развитие и Правилника за прилагането му, включително техни изменения и допълнения; 
18 за приемане на отчети, информации, доклади и др., 24 за отпускане или отказ от 
еднократна финансова помощ и 22 по др. въпроси; Приемане на правилници и наредби, 
включително за изменение и допълнение – 9 решения. 
 От представения отчет става ясно, че от всички взети решения 132 решения, 16 са в 
процес на изпълнение; 7 не са изпълнени все още и 4 са отменени с други наши решения. 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и 
излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

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

11/11.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, в изпълнение на Решение № 672 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г. и 
Докладна записка с вх. № 11 от 11.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 703 

  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 
второто шестмесечие на 2017 година. 

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

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/12.01.2018 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за второто полугодие на 
2017 г. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
Доклада за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за  второто 
полугодие  на 2017 г. 
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В него се посочва, че през второто полугодие на 2017 г. столовото хранене се 
реализира само за учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили. От 
15.09.2017 г. в менюто на учениците е включено супа и основно ястие, десертът се 
дублира с предоставените от училището по схемата ,,Училищен плод” и „Училищно 
мляко” в 10,00 часа. Стойността на купона за храна за един ден на един ученик е 2.30 лева, 
заплащан изцяло от родителите. Броят на хранещите се е непостоянен и варира от 50 до 70 
броя, съобразно посещенията на учебните занятия. Реализиран е приход за периода в 
размер на 10 294.80 лева. 

Освен това, Общинското предприятие осигурява целодневно хранене на 
потребителите на двете социални услуги, който осъществяваме на територията на 
общината – ЦНСТПЛУИ и ЗЖЛУИ. Към 31.12.2017 г.: 

1. ЦНСТПЛУИ – град Две могили дължи на предприятието сумата от 30 582.51 
лева за неплатени фактури от м. септември 2016 г. до 31.12.2017 г. 

2. ЗЖЛУИ – село Могилино дължи на предприятието сумата от 21 265.54 лева за 
неплатени фактури от м. септември 2016 г. до 31.12.2017 г. 

Предприятието приготвя и транспортира храна за лица ползващи услугите на 
Домашен социален патронаж. В момента, потребителите на социалната услуга са 146 на 
брой. Приготвената храна е за обяд и се състои от супа – 300 – 350 гр. и основно ястие – 
300 – 350 гр., поставени в съдове за еднократна употреба, отговарящи на стандартите за 
качество на Европейския съюз. През отчетния период има постъпили оплаквания от 
възрастните хора относно закъсненията на доставките през зимните месеци. Посочва се, 
че автомобилите на предприятието почти всеки месец се нуждаят от ремонт. Към 31 
декември 2017 г. предприятието има несъбрани такси от потребителите в размер на 408.59 
лева.  

Общинското предприятие реализира и дейност по проект ”Топъл обяд” за периода 
от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. за 75 бр. потребители. 25 % от потребителите са лица, 
ползвали услугата “Домашен социален патронаж”, които отговарят на условията за 
ползване на безплатна храна по проекта – самотни възрастни хора с ниски доходи.  

Реализирането на дейността по социалната услуга ”Топъл обяд” включва 
предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на стойност 2.50 лева за 
едно лице на ден и 5 % административни разходи, в които влизат само част от съдовете за 
еднократна употреба. Финансирането на проекта е от Агенция за социално подпомагане, 
съгласно сключен договор с Община Две могили. 
 Втори сезон, Общинското предприятие развива дейност, свързана с организиране 
на туристическа дейност на територията на пещера „Орлова чука” и прилежащите 
павилион ”Бърза закуска” и настаняване в туристическата спалня. Към 31.10.2017 г. , имат 
следните доходи: 
 1. От пещера „Орлова чука” – 40 413.00 лева. 
 2. От павилион „Бърза закуска” – 8 359.25 лева. 
 3. От рекламни материали – 1 900.00 лева. 

Към доклада са приложени справки, от които е видно, че изпълнението на бюджета 
– разход към 31.12.2017 г. за всички дейности, при план 291 645.00 лева, отчетът е в 
размер на 286 185.00 лева. 

Въпреки дейността, която развива предприятието, към 31.12.2017 г., то дължи 
сумата от 55 382.22 лева за доставка на хранителни продукти, които то от своя страна е 
предоставило като храна на лицата, настанени в ЦНСТПЛУИ и ЗЖЛУИ. Това налага 
общинското ръководство да предложи или предприеме мерки за издължаване на тази 
сума, като занапред – не допуска подобно нещо. Необходими са спешни мерки по 
отношение на двете социални услуги, който се осъществяват на територията на общината. 
Управителите им знаят, че имат задължения, но чакат, общината да ги покрие.   
 Становището на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” доклада да 
бъде приет, като общинското ръководство предприеме адекватни мерки за разрешаване на 
въпроса с неразплатените задължения. 

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

16/12.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и 
дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” и Докладна записка с 
вх. № 16 от 12.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 704 

  

1. Приема предоставения Доклад относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за второто полугодие на 2017 г. 

Приложение: Доклад относно дейността на Общинско предприятие „Обществено 
хранене” за второто полугодие на 2017 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/12.01.2018 г., относно: 

Именуване на улица в град Две могили. 
По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

През 2018 година се отбелязват 100 години от участието на България в Първата 
световна война. Общественият съвет по въпросите на отбраната и Асоциацията на 
сухопътните войски на България стартираха през 2014 година кампания под надслов „Да 
наречем поне една улица в града на нашия полк и дивизия”. През месец ноември 2017 г. в 
общината е получено писмо и от Областния управител на Област Русе за обявената 
инициатива. По време на Първата световна война на територията на Две могили не са се 
водили военни действия, но с цел да съхраним спомена за безсмъртните и непобедими 
полкове и дивизии на Българската армия, ние ще се включим в кампанията.  

По действащата кадастрална карта на град Две могили, съществува улица с 
идентификатор 20184.1.2858, която е връзка между ул. „Назъм Хикмет” и ул. „Изгрев”. 
Улицата не е официално именувана и е наричана „Безименна”. Във връзка с провежданата 
кампания предлагам тази улица да бъде именувана „Пети Пехотен Дунавски полк”. 

Пети Пехотен Дунавски полк е формиран под името Пети пеши Дунавски полк с 
Указ № 41 от 12 октомври 1884 г. с щаб в гр. Русе. Формирането на полка става в резултат 
на общото преустройство на българската пехота, предприето от министъра на войната 
княз генерал Михаил Кантакузин. Основа за окомплектоването на полка са формираните 
веднага след Освобождението през 1878 г., дружини от Българската земска войска. Това 
са Шуменска № 19 пеша дружина, Русчушка № 23 пеша дружина и Силистренска № 24 
пеша дружина. 

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Подкрепям предложението, улица от нашия град да се именува: „Пети Пехотен 

Дунавски полк”. Трябва, обаче да призная, че съм разочарован от начина, по който се 
прави предложението и от избора на улица. Какво имам предвид? Когато прочетох 
въпросната докладна записка за улицата, първата ми мисъл бе, че не знаех за тази 
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инициатива и за идеята на кмета на общината. Казах си, че не мога да знам всичко и се 
обадих по телефона на председателя на Общинската организация на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва в Две могили. Попитах го дали знае за тази инициатива, за 
направеното предложение и дали е разговарял някой с него по тази тема. Оказа се, че не 
знае. А тази организация, колеги, води активен организационен живот. Ежегодно 
организира и участва в мероприятия с военно-патриотична насоченост на територията на 
общината. Затова беше редно, това предложение, ако не с цялата организация, то поне с 
нейното ръководство да бъде съгласувано.   

На следващо място – това ли е най-подходящата улица. Колко административни 
адреса има на нея? Да, сега ще и бъдат поставени тротоари и вероятно ще добие по-добър 
вид. Възможно е някога да дойдат дори представители на Обществения съвет по 
въпросите на отбраната и на Асоциацията на сухопътните войски. Какво ще видят? Една 
незастроена от двете страни улица с тротоари. 

И – трето, мисля, че когото именуваш една улица, нейното име трябва да разказва 
за себе си. Минава ми през главата, че Общинската организация на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва в Две могили ще поеме инициатива и ще поиска на тази 
улица да бъде поставена паметна плоча. И с основание. Жители на Две могили и общината 
вероятно са се сражавали под знамето на този полк. Знаем ли техните имена? Аз лично не! 
А тръгвайки да реализираме тази идея, трябваше да се тръгне, според мен, точно оттук. 
Издирвайки тези хора, запознавайки се с тяхната съдба, може би щяхме да намерим друга 
по-подходяща за случая улица.      

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
В действителност не съм разговарял с Общинската организация на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва в Две могили, тъй като това не е тяхна инициатива, а на 
Асоциацията на сухопътните войски. Ген. Кирил Цветков ми беше на мен командващ, 
срещнахме се и по негова инициатива взехме това решение.  

 

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

18/12.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 8 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 92, т. 1 от 
Наредба № 8 за символиката, именуване и преименуване на улици, обекти с 
общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 
територията на Община Две могили, Област Русе и Докладна записка с вх. № 18 от 
12.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 705 

  

 1. Именува улица с идентификатор 20184.1.2858 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на Община Две могили, като „Пети Пехотен Дунавски полк”. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3771/08.06.2016 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ: 
„Дворно място от 1925 кв. м., находящ се на ул. „Н. Й. Вапцаров” № 1 /Автогара/, заедно с 
построените в него две едноетажни сгради с обща площ 210 кв. м. В деловодството на 
Общината е постъпило заявление от Румяна Стефанова Колева, с което изявява желание 
да продължи да бъде наемател на част от горепосочения имот, а именно: Помещение от 
15.00 кв. м., находящо се в югозападната част на сграда „Автогара”. Към настоящия 
момент помещението, наето по Договор № 275/31.01.2008 г. се ползва за „Бръснарски 
салон”. 

Срокът на договора за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост, сключен между Община Две могили и Румяна Стефанова Колева изтича на 
01.02.2018 година, поради което е необходимо наше Решение за отдаване под наем на 
помещението. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, 
общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Искам да направя едно предложение – в момента наемателката ползва това 

помещение и ползва общия електромер и е заявила, че за цяла година ще плаща 200 KW 
ток. Не е ли по-добре тя да се отдели на отделен електромер и да се вижда тя какво харчи, 
защото сега заплаща някаква определена сума без да се знае колко точно изразходва, там 
има климатик, печки може да си включва и т.н. 

 

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

19/12.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

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

чрез публичен търг с явно наддаване. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов отсъства   
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: 16   
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След приключване на разискванията по дванадесета 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 и 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. 14, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, чл. 50, т. 1, чл. 19, ал. 1 и чл. 20 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе и т. 1 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне 
на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 19 от 12.01.2018 г. 
след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 706 

  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване част от имот – частна общинска 
собственост, а именно: Помещение от 15,00 кв. м., находящо се в югозападната част на 
сграда „Автогара”, ситуиран в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1320, ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 1, гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе.  

2. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот, съгласно т. 1 от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър 
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе в размер на 45.00 (четиридесет и пет) лева без ДДС или 
54.00. (петдесет и четири) лева с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет Две могили. 
4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 

да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2018 г., относно: 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 положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С наше Решение № 672 приехме график за 2018 г., относно изготвяне и 
представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на 
редовните заседания на Общински съвет град Две могили. Съгласно него е предвидено 
представяне на 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 положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за 2017 г. 

Отчетът е разработен много подробно, описани са всички дейности на Общината 
свързани с интеграцията на малцинствата. Всяко едно учебно заведение на територията 
на Общината има разработена собствена стратегия за приобщаване и интегриране на 
децата точно от тези групи. Действа и механизъм за връщане на учениците в час и 
непрекъснато се работи в тази насока, като се изпълняват всички дейности. За сега 
остава единствено проблемът с по-възрастните хора от тези групи, с тях се работи малко 
по-трудно и дано наистина тези наши усилия, които полагаме за интегриране на тези 
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граждани да доведат до по-добри резултати. Комисията разгледа на свое заседание 
отчета и излезе със становище той да бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

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

21/15.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и 
Докладна записка с вх. № 21 от 15.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 707   

1. Приема 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 положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за 2017 г. 

Приложение: 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 положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за 2017 г. 
  

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/15.01.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на село Острица. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 515/18.05.2006 г., а именно „Друга посевна площ” с площ от 1.150 дка 
находящ се в село Острица. В Община Две могили е постъпило заявление от Теодор 
Валентинов Ганев от с. Острица, с което изявява желание за наемане на горепосочения 
имот за период от 10 години. Имотът е включен в Раздел ІV на годишната програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост на Община Две могили през 2018 г. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
предложения проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Йордан Тодоров – Кмет на Кметство село Острица: 
Запознат съм с предложението на Кмета на Общината. Познавам лично Теодор 

Ганев и в действителност той е земеделски производител, в съседство има имот, който 
обработва и иска да си разшири площа. Съгласен съм имотът да бъде отдаден под наем на 
лицето. 

 

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

23/15.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
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Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в 

землището на село Острица. 

№ 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 отсъства   
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: 16   

 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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. 8, ал. 1, 
чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30 а, ал. 1 и чл. 50 т. 3 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 1.2. от Приложение № 
3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 
наредба и Докладна записка с вх. № 23 от 15.01.2018 г. след проведено поименно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 708 

  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване имот частна общинска собственост № 065022, находящ се в землището на 
с. Острица, община Две могили, област Русе, с площ от 1,150 дка с начин на трайно 
ползване “Друга посевна площ”, категория на земята при неполивни условия VІ, при 
граници и съседи: север имот № 000190 – полски път на общ. Две могили, № 065022 – 
„Др. посевна площ“ на общ. Две могили и № 065016 – „Др. посевна площ“ на Теодор 
Ганев, за срок от 10 (десет) години. 

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 25.00 лева 
(двадесет и пет лева) на декар или общо 28.75 (двадесет и осем лева и седемдесет и пет 
стотинки) за целия имот, съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер 
на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
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2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Острица, 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 Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/15.01.2018 г., относно: 

Продажба на движима вещ общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на автогрейдер, с рег. № Р 05531. Същият е в 
движение и може да се ползва по предназначение. Специализираната машина е преминала 
технически преглед. Въпреки преминалия годишен технически преглед, общото 
техническото състояние на машината може да се определи като лошо. Ходовата част и 
спирачната система не са в добро техническо състояние. Автогрейдерът е с хидравлична 
система, която подлежи на основен ремонт. Греблото с товаровместимост около 500 кг. е 
със силна корозия, има наличие на корозия по металните елементи, гумите са износени. 
Осветителната система е в добро състояние. С наше решение № 628 е дадохме съгласие за 
продажба на автогрейдера след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начална 
цена 7 300 (седем хиляди и триста) лева без ДДС, или 8 760 (осем хиляди седемстотин и 
шестдесет) лева с ДДС, определени на база доклада на експертния оценител от 14.09.2017 
г. Със Заповед на Кмета на Община Две могили е открита процедура за провеждане на 
публичен търг за продажба на 13.11.2017 г. Съгласно протокола на комисията провела 
търга от 13.11.2017 г. за автогрейдера няма постъпили заявления. Видно от протокола на 
комисията провела повторния търг на 30.11.2017 г. също няма постъпили заявления. Не 
явяването на търга на потенциални купувачи, води до извода, че предложената начална 
цена е висока за състоянието, в което се намира автогрейдера. Кметът на Общината 
предлага автогрейдерът да бъде предложен отново за продажба, но на цена по-ниска от 
първоначално обявената, а именно: 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС или 7 200 (седем 
хиляди и двеста) лева с ДДС. 

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

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

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

24/15.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Продажба на движима вещ общинска собственост. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
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3. Велко Иванов Иванов отсъства   
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: 16   

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самооправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, 
ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 51, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 24 от 15.01.2018 г. след проведено поименно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 709 

  

1. Дава съгласие за продажба на автогрейдер, марка ДЗ-31-1, с рег. № Р 05531 и 
рама № 647162, след провеждане на публичен търг за продажба с явно наддаване. 

2. Определя начална продажна цена 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС или 7 200 
(седем хиляди и двеста) лева с ДДС. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаната в т. 1 движима 
вещ. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за продажба, кмета на общината 
да представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев вх. № 25/16.01.2018 г., относно: Отдаване 

на 2 кв.м. от първи етаж на училищната сграда за инсталиране на автомат за топли 
напитки. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
докладната записка от Светлозар Донев и като цяло приемаме предложението, но 
направихме някои изменения в основанията и в проекта на решение, които ще зачета: 

Предвид гореизложеното и 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 



 34

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 18 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и т. 12 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални 
месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 
от същата наредба и във връзка с Докладна записка с вх. № 25 от 16.01.2018 г., предлагам 
на Вашето внимание следният проект за 

РЕШЕНИЕ: 
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 2 (две) години част от имот – 

публична общинска собственост, с площ от 2 кв. м. (два квадратни метра), намиращо се на 
първи етаж в триетажна сграда с идентификатор № 20184.1.1520.1, находяща се в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.1520 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили с адрес гр. Две могили, ул. ”Чавдар войвода” № 1 за поставяне 
на машина за топли напитки. 

2. Възлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, област Русе 
да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно 
Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичния търг да бъде 40.00 
лева, съгласно т. 12. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни 
цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на ПГСС „К. А. Тимирязев” – 
гр. Две могили. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 
да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Като вносител напълно съм съгласен с предложението на комисията и се извинявам 

на всички за внесената по този начин докладна записка, но основанията на училището са 
такива и затова ние се съобразяваме с тях.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 25/16.01.2018 

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

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Отдаване на 2 кв.м. от първи етаж на училищната сграда за 

инсталиране на автомат за топли напитки. 
№ 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 отсъства   
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: 16   

 

След приключване на разискванията по шестнадесета 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 и 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. 14, ал. 7 от Закона 
за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 18 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и т. 12 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне 
на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 25 от 16.01.2018 г. 
след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 710 

  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 2 (две) години част от имот – 
публична общинска собственост, с площ от 2 кв. м. (два квадратни метра), намиращо се на 
първи етаж в триетажна сграда с идентификатор № 20184.1.1520.1, находяща се в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.1520 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили с адрес гр. Две могили, ул. ”Чавдар войвода” № 1 за поставяне 
на машина за топли напитки. 

2. Възлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, област Русе 
да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно 
Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичният търг да бъде 
40.00 лева, съгласно т. 12. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални 
месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на ПГСС „К. А. Тимирязев” – 
гр. Две могили. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 
да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 27/16.01.2018 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните – град Две могили за 2017 г. 
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По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представения Отчет за дейността на 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните – град Две могили за 2017 г. Отчетът е представен в табличен вид, 
отчетени са дейностите на комисията, проведена е групова психологична работа за 
превенция на агресията в училище на тема: „За агресията в училище без агресия”; работа 
на екипи по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст; провеждане на спортни събития. През 
изтеклата година към местната комиссия са работили трима обществени възпитатели; 
педагог; психолог и юрист. През 2017 г. са разгледани две възпитателни дела по два броя 
преписки от РП – Бяла. На територията на общината няма регистрирани тежки 
престъпления извършени от малолетни и непълнолетни извършители. 

При рагзглеждането на отчета на заседанието на комисията, постъпи предложение 
от г-н Донев – при започване на работа с ученици от обществените възпитатели да бъдат 
информирани и ръководствата на училищата. 

Становището на комисията по образование е отчетът да бъде приет в представения 
му вид. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

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

27/16.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седемнадесета 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 Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с 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. № 27 от 16.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 711 

  

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2017 г. 

  Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/10.01.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана Светославова Савова за раждане на 
първо дете – Емили Елисей Статева. 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/10.01.2018 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с 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. № 7 от 10.01.2018 г. след проведено 
явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 712   

1. Отпуска на Йоана Светославова Савова, живееща в град Две могили бул. 
„България” № 68, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Емили Елисей Статева, роден на 26.12.2017 г. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/26.01.2018 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост общините задължително 
застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а ал. 2 изисква 
Общинският съвет да определи имотите – частна общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане. 

В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 
застраховани през 2018 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване 
и сега продължават да имат публичен характер: читалища и звена на общинска бюджетна 
издръжка. Предлагам обектите да се застраховат по балансовата стойност, но само за 
сградите. 

Общата стойност на застрахованите имоти е 1 778 000 лева, а сумата, която 
Общината ще заплати е в размер на 635 лева. Становището на Комисията по „Бюджет и 
финанси” е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 32/26.01.2018 

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

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.01.2018 година  
 

Относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов отсъства   
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: 16   

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 
Докладна записка с вх. № 32 от 26.01.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 713   

1. Определя списък на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане за 2018 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението, както и при необходимост да предлага за утвърждаване 
промени в списъка по т. 1. 
 Приложение: Списък на имотите – частна общинска собственост, подлежащи на 
задължително застраховане. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Георги Георгиев – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – след закриването на депото в Две 

могили от 01.01.2018 г., обособена ли е площадка за изхвърляне на строителни отпадъци, 
тъй като на гражданите не им е ясно къде могат да си изхвърлят строителния и друг вид 
отпадък? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
По отношение на строителния отпадък ние нямаме право да обособяваме площадка 

на територията на Общината за такъв вид отпадък. В деловодството има готови бланки – 
заявления до мен, който иска да изхвърля такъв вид отпадък, пуска заявка и му се отпуска 
контейнер, в който може да изхвърля строителен или друг вид отпадък, като си заплати 
съответната такса. 

По отношение на пепелта – след като ние не сме създали условия за това, пепелта 
може да се изхвърля там, където е била изхвърляна до сега. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и четвъртото заседание на 

VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
3, 4, 6, 7, 12, 14, 15 и 16 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 01.02.2018 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) 


