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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 35 
 

Днес, 23 февруари 2018 година, в 9.00 часа, в в сградата на НЧ „Пробуда – 1927” 
село Батишница, Община Две могили, започна тридесет и петото 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 13 (тринадесет). 
Отсъстват: Стефан Димитров Стефанов; Галя Миткова Додева; Светлозар Милчев 

Донев и Георги Валентинов Георгиев. 
 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 
 Искам да благодаря на любезните домакини, че ни дадоха възможността да 
проведем днешното си заседание в тази реновирана сграда. 

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; 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:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/23.02.2018 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

Предлагам тя да стане т. 17, а т. 17 да стане съответно т. 18 от проекта ни за дневен 
ред. 

  

Освен това, предлагам по т. 1 на мястото на Георги Георгиев да докладва Байчо 
Георгиев; по т. 6 на мястото на Георги Георгиев да докладва Димитър Димитров и по т. 15 
на мястото на Светлозар Донев да докладва Мехмед Мехмедов. 

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 с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/08.01.2018 г., относно: 

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

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/10.01.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 31/22.01.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2018 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 - 2019 година за 2017 година. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/07.02.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сюлбие Алим Йозтюрк за раждане на 
второ дете – Дениз Юнал Йозтюрк. 

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

социални дейности”. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/08.02.2018 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик 
орман“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Доклад от Христина Ефтимова с вх. № 41/09.02.2018 г., относно: Приемане на 
Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода 
от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2018 г., относно: 

Определяне на годишната вноска за фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на имот № 000246 с начин на трайно ползване „Рибарник” - публична 
общинска собственост в землището на с. Кацелово, Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2018 г., относно: 

Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и определяне 
начина на ползване на дървесината. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 
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11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/12.02.2018 г., относно: 

Приемане на План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020 г./. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2018 г., относно: 

Ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за 2018/2019 
стопанска година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

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

гори”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/13.02.2018 г., относно: 

Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансира от ВиК оператора през 2017 г., като задължителни, поети като ангажимент при 
сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 
Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2018 г., относно: 

Отмяна на Решение № 92, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с 
Протокол № 6/29.01.2016 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/14.02.2018 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2018 година. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/15.02.2018 г., относно: 

Споразумение за прекратяване на сключен договор за аренда. 
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/23.02.2018 г., относно: 

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

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/08.01.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно чл. 6 и чл. 7 от действащата Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе се отбелязват 
два общински празника - празник на град Две могили, ежегодно през втората събота и 
неделя на месец май и седмицата на община Две могили ежегодно, през последната 
седмица на месец август. С настоящата докладна записка Кметът на Общината ни 
предлага изменение на чл. 7 от Наредба № 8, с което седмицата на общината ще се 
отбелязва в седмицата, в която се чества празника на града. Причините за това са, че 
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съгласно действащата Наредба № 8 празникът на града и седмицата на общината се 
отбелязват ежегодно съответно през месец май и месец август. Тази разпокъсаност и 
отдалеченост на двете събития създава предпоставка за по-лоша организация и разходване 
на повече финансови средства. Месец август е период, през който се ползват полагаемите 
платени годишни отпуски, както и учениците са в лятна ваканция. Това затруднява както 
организационния процес, така и участието на децата от танцовите и вокални формации 
към местните и външни състави. 

Проведена е процедура на обществени консултации, наредбата е публикувана в 
официалната интернет страница на Община Две могили на 08.01.2018 г., в законовия 30-
дневен срок в деловодството на Община Две могили не са постъпили предложения и 
становища от заинтересовани страни по предложения проект за изменение на Наредба № 
8, поради което Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” излезе със становище предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да гласуваме наредбата анблок. Гласуването по Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 5/08.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

местната администрация, § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба 

№ 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 

значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 

община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 93 от Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79 от 

Администартивнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 5 от 08.01.2018 г. 

след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 714 
  

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

§ 1. Член 7 се изменя така: 

„Чл. 7. Седмицата на Община Две могили се провежда ежегодно в седмицата, в 
която се отбелязва празника на град Две могили, определен в чл. 6.” 

§ 2. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.03.2018 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/10.01.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В Община Две могили последователно са постъпили предложение и протест от 
Окръжна прокуратура – Русе, с които ни уведомяват, че след извършена от тях проверка 
са констатирани разпоредби в нашата Наредба № 7, които противоречат на по-високо 
стоящи нормативни актове. В тази връзка, кметът на общината предлага да приемем 
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настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7, които са посочени към 
докладната записка. 

Проведена е процедура на обществени консултации, наредбата е публикувана в 
официалната интернет страница на Община Две могили на 10.01.2018 г., в законовия 30-
дневен срок в деловодството на Община Две могили не са постъпили предложения и 
становища от заинтересовани страни по предложения проект за изменение и допълнение 
на Наредба № 7, поради което Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
местно самоуправление и нормативна уредба” излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да гласуваме наредбата анблок. Гласуването по Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 6/10.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

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

администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове и Докладна записка с вх. № 6 от 10.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 715 
  

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобививане, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две 
могили, област Русе: 

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:  

1. В ал. 1, текста: „...с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране ...” 
се заличава. 

§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 след „…..осъществяващи дейност в обществена полза” се добавя текста 
„……, както и за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 
съответни нужди на населението.”  

§ 3. В чл. 35 се правят следните изменения: 

1. Разпоредбата на ал. 3 се отменя. 
§ 4. В чл. 57 се правят следните изменения: 

1. В ал. 3, текста в т. 3 се отменя. 
2. Разпоредбата на ал. 4 добива следният вид: „До участие в търга не се допуска 

кандидат, който има задължения за данъци и такси по смисъла на Закона за местните 
данъци и такси и лихвите към тях към Община Две могили, установени с акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила” 

§ 5. В чл. 62 се прави следното изменение:  

1. В ал. 2 текста:  
„….документ за внесен депозит…” се заличава. 
„….документ за закупени тръжни книжа….” се заличава. 
2. В ал. 2 текста „….удостоверение от отдел „Местни данъци и такси” при Община 

Две могили за наличие или липса на задължения по ЗМДТ….” се заменя с текста 
”…..Декларация за наличие или липса на публични задължения по смисъла на ЗМДТ към 
Община Две могили – по образец” 

§ 6. В чл. 77 се прави следното изменение:  
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1. Ал. 2, т. 4 добива следният вид: „който има задължения за данъци и такси по 
смисъла на Закона за местните данъци и такси и лихвите към тях към Община Две могили, 
установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила” 

§ 7. Приложение 2 „Такса за предоставяне на мери и пасища на земеделски 

стопани – животновъди за общо ползване” се отменя. 
§ 8. Заключителна разпоредба: 

1. Разпоредбите на § 1 - § 7 влизат в сила от 01.03.2018 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 31/22.01.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Общината е постъпило писмо от Областния управител на 
Област Русе, с което е препратена по компетентност до Кмета на Община Две могили, 
жалба от четирима животновъди, ползващи общински пасища и мери. В жалбата се 
твърди, че незаконосъобразно и в противоречие с императивните разпоредби на Закона за 
местните данъци и такси е прието Приложение № 2 към Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 
Съгласно чл. 25, ал. 1, изр. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи: 
„Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, 
приходите от която се използват за поддържането им”. Съгласно чл. 6, ал. 1, б. „к” от 
ЗМДТ: ”Общините събират и други местни такси, определени със закон”. Следователно 
реда и начина на събиране на определената в ЗСПЗЗ такса следва да се уреди в Наредба № 
5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 
област Русе. С предходната докладна записка, приехме проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи - общинска собственост на Община Две могили, с който отменихме Приложение № 
2 от Наредбата, уреждащо таксата за ползването на общински мери и пасища. Това налага 
приемането на предложените текстове от настоящия проект за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

В настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 се 
предлага и промяна на цената на тръжни документи. Увеличението на цените на 
консумативите и повишаването на минималната работна заплата водят и до увеличение на 
действителните разходи за предоставяне на тази услуга, което налага промяна на нейната 
цена.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 е публикуван в 
официалната интернет страница на общината за провеждане на обществени консултации 
по реда на Закона за нормативните актове. В законоустановения срок Председателят на 
Общинския съвет е направил предложение за изменение на § 2 от проекта на Наредбата за 
изменение на Наредба № 5, с който се създава чл. 58в. Предложението е ал. 2 от същия да 
добие следния вид: „Таксата за общо ползване на общински мери и пасища се заплаща от 
собственика на животните ежегодно в срок до 31 март за съответната година или в 
едномесечен срок от датата на придобиване на животното, когато то е придобито след 31 
март. За животни придобити през текущата година, таксата се дължи в една дванадесета 
част от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на 
придобиването.” 
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Мотивите за добавяне на второто изречение към текста на ал. 2 са нуждата от 
въвеждане на ред за заплащане на таксата, за времето през което действително е ползвано 
общинска мера или пасище. Това ще доведе до по-голяма яснота и справедливост, относно 
реда и начина на събиране на таксата.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящия проект на решение и 
предложението на г-жа Ефтимова и излезе със становище те да бъдат приети. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с предложението на г-жа Ефтимова, нека ал. 2 да добие вида, 
който тя предлага. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да гласуваме наредбата анблок. Гласуването по Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 31/22.01.2018 г. е поименно. Пристъпваме към 
гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе. 

№ 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, 

ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 31 от 22.01.2018 г. 

след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

№ 716 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две  могили, област Русе: 

§ 1. Чл. 55, ал. 1, т. 11 се изменя така: 
Тръжни документи 15.00  

            § 2. Създава се чл. 58в: 

            „Чл. 58в (1) Собствениците на животни, ползващи мери и пасища от Общинския 
поземлен фонд, определени с решение на Общински съвет за общо ползване заплащат 
такса в размер, определен съобразно броя и вида на притежаваните животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по 
безопасност на храните, както следва: 

-за говеда на възраст над шест месеца: 7 лева – за 1 брой животно;  
- за дребни преживни животни над дванадесет месеца: 2 лева – за 1 брой животно;  
- за еднокопитни животни над шест месеца: 10 лева – за 1 брой животно. 
(2) Таксата за общо ползване на общински мери и пасища се заплаща от 

собственика на животните ежегодно в срок до 31 март за съответната година или в 
едномесечен срок от датата на придобиване на животното, когато то е придобито след 31 
март. За животни придобити през текущата година, таксата се дължи в една дванадесета 
част от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на 
придобиването.  

(3) Освобождават се от заплащане на такса собственици на животни, които не 
ползват общински мери и пасища, определени от Общински съвет за общо ползване и са 
подали декларация по образец за това обстоятелство до 31 март на съответната година. 

(4) Декларацията се приема и завежда в отделен регистър, като проверка на 
декларираните обстоятелства се извършва съвместно от служители от отдел „Общинска 
собственост и регионално развитие” и СЗ „КООРС”. 

(5) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 3 се извършват 
проверки от служител в отдел „Общинска собственост и регионално развитие” чрез 
събиране на информация от Интегрираната информационна система на Българска агенция 
по безопасност на храните. 

(6) В случаите, когато се установи, че собственик е освободен от заплащане на 
такса, а ползва общинските мери и пасища, заплаща дължимата такса в пълен размер, 
заедно със съответната лихва и носи административнонаказателна отговорност, съгласно 
чл. 123 от Закона за местните данъци и такси. 

§3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбата на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.03.2018 г.  
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2018 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 - 2019 година за 2017 година. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Кметът на Общината ни представя отчета за изпълнение на управленската 
си програма за 2017 г.  

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата 
на отделните структурни звена на Община Две могили. В същото време, изложението е 
представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за 
управление на кмета за мандат 2015–2019 г.  
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За постигане на приоритетите, визирани в Програмата за управление, основните 
принципи на работа на кмета и ръководената от него Общинска администрация се 
основават на: Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на 
избори; Отзивчивост; Ефикасност и ефективност; Откритост и прозрачност; Върховенство 
на закона; Етично поведение; Компетентност и капацитет; Иновации и отвореност за 
промени; Устойчивост и дългосрочна ориентация; Стабилно финансово управление; 
Човешки права, културно разнообразие и социално единство; Отчетност.ДОБРО И 

Целите на политиката на местната власт, заложени в Програмата за управление за 
мандат 2015-2019 г. и продиктувани от стремежа за превръщане на община Две могили в 
едно добро място за живеене са: Създаване на условия за увеличаване 
конкурентноспособността на община Две могили; Повишаване потенциала на човешките 
ресурси и равнището на заетост; Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване 
на вътрешнообщинските различия между града и селата на общината; Засилване на 
местното самоуправление и развитие на гражданско общество. 

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

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

В отчета в раздел 4, т. 2 най-отдолу пише „Текущ ремонт на санитарни възли в 
сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
град Две могили“ на обща стойност 128 291,02 лв., като сумата от 70 560,06 лв. ще бъде 
съфинасирана от общинския бюджет. С проекта ще се кандидатства по проект „Красива 
България“ към МТСП.” На заседанието на Общинския съвет, което беше проведено м. 
декември променихме решението, като на мястото на „текущ” трябваше да се запише 
„основен” ремонт, но явно този, който е изготвил отчета не е обърнал внимание на тази 
подробност. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По проект „Красива България“ вече сме одобрени и в момента върви процедура 
към сключване на договора. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
34/30.01.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5, изречение трето във връзка с чл. 21, ал. 

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

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

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 34 от 30.01.2018 г. след проведено явно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 717 
  

1. Приема за сведение годишен отчет за изпълнението на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2017 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2017 година. 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/07.02.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сюлбие Алим Йозтюрк за раждане на 
второ дете – Дениз Юнал Йозтюрк. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Сюлбие Алим Йозтюрк. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето 
не е жител на нашата Община, поради което становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено на 50 %. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Йозтюрк и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
38/07.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 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 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 

чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на 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. № 38 от 07.02.2018 г. след 

проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 718 
  

1. Отпуска на Сюлбие Алим Йозтюрк, живееща в град Две могили, улица „Искър” 
№ 19, еднократна финансова помощ в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, за 
раждане на второ дете – Дениз Юнал Йозтюрк, роден на 23.10.2017 г. 

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

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/08.02.2018 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик 
орман“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от „Теленор България“ ЕАД за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен 
имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик орман“, землище на с. Бъзовец, община Две 
могили, област Русе. В границите на имота, собственост на „Теленор - България“ ЕАД, 
видно от нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 87 е изградено 
съоръжение на техническата инфраструктура - базова станция /БС/ 4639 - част от 
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националната мрежа на „Теленор България“ ЕАД, за безжична комуникация. За 
съоръжението е издадено разрешение за строеж № 8 от 14.04.2009 г., като същото е 
въведено в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-292 от 15.03.2010 г. От 
представените от вносителя „Теленор България“ ЕАД, собственик на поземлен имот /ПИ/ 
№ 003151, техническо задание за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-
ПЗ/, съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-
предложение за ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда отреждане 
на имота за съоръжения на техническата инфраструктура. 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание и излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
40/08.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

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

т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 40 от 08.02.2018 г. след проведено явно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 719 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик орман“, 
землище на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал.1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
003151, местност „Канджик орман“, землище на с. Бъзовец, община Две могили, област 
Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на 
поземлен имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик орман“, землище на с. Бъзовец, 
община Две могили, област Русе. 

 

На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 41/09.02.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

По нея докладва:  

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

Представен ни е за приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Отчетът е изразен 
напълно в табличен вид, описани са сумите и параграфите и всеки един може да си го 
прочете. 

През 2017 година в Бюджета на Община Две могили бяха планирани 171 049 лева 
за разходи на Общинския съвет. От тях през годината са усвоени 154 383.00 лева. Общото 
изпълнение на бюджета на Общинския съвет за 2017 година в проценти е 90.26 %. 

Предвид големия интерес на жителите на Общината към това, което изразходна 
Общинския съвет, ще Ви помоля за малко търпение, за да мога да разясня някои неща 
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свързани с бюджета на Общинския съвет, защото в пространството се тиражира едва ли 
не, че Общинският съвет представлява една голяма тежест за Община Две могили. 

Гражданите си мислят, се след като бюджета на Общинския съвет е 171 000 лева, 
като ги разделиш на 17 човека, едва ли не нашите възнаграждения са 10 000 лева, но това 
съвсем не е така. В личен план мога да кажа, че за миналия месец аз съм получил 300 лева, 
но съм подпомогнал футбола с 500 лева, за предходния месец съм получил 350 лева, но 
съм дал 980 лева за социалните домове и т.н. 

Но нека не говорим за това, а да обърнем внимание на бюджета на Общинския 
съвет – от 171 049 лева са усвоени 154 383 лева. В тази сума влизат разходите за 
възнагражденията на Омбудсмана на Общината – 5 520 лева; разходите за осигурителни 
вноски – около 20 000 лева; разходи за материали общо 785 лева; в параграфа за външни 
услуги влизат също и разходите за телевизия КИС 13, копирната машина, телефони, 
разходи за дела и др., които са на обща стойност 15 201 лева; тук влизат също така и 
стипендиите на даровитите деца по Наредба № 13 и помощите по решение на Общинския 
съвет за раждане на деца и за подпомагане на социално слаби жители, които са на обща 
стойност 14 603 лева. Като махнем всички тези разходи, то за възнаграждения на 
Общинските съветници остава сумата от около 98 000 лева. Спомняте си много добре, 
когато приемахме бюджета на Общината на предходното заседание каква беше сумата за 
издръжка на една социална услуга. Бюджетът на една Община е около 6 000 000 лева и 
Общинския съвет е този, който дава съгласието си по какъв начин ще бъдат изразходине 
средствата. Бюджетът на Общинския съвет е една 2 % от бюджета на Общината и срещу 
тези два процента нашата отговорност е много голяма. 

Много от Вас не знаят, но в Общинския съвет има т.нар. „касичка”, в която всеки 
един от нас внася определена сума пари, когато е необходимо да се помогне на хора 
изпаднали в крайна нужда, за подпомагане на културни и спортни мероприятия и т.н. 

За в бъдеще няма да е излишно Председателския съвет на Общинския съвет, когато 
има такива дарения от името на Общинския съвет, то те да се обявяват. 

Иначе, становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
41/09.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет 

в Община Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
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12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   

 

По седма 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 и Докладна записка с вх. № 41 от 09.02.2018 г. след 

проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 720 
 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2018 г., относно: 

Определяне на годишната вноска за фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ. 
По нея докладва:  

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

С решение на Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България е създаден фонд „Общинска солидарност”. Целта на фонда е чрез 
междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат подпомогнати финансово за 
организиране на спасителните и аварийно-възстановителните дейности при бедствия 
Фондът няма да замества съществуващата държавна политика на подпомагане. 

Ежегодните вноски във Фонда са определени с чл. 6, т. 2 от Правилника за 
устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност” в размер не по-малък от 300 
лева, което налага вземането на решение от Общински съвет за определяне на точния 
размер на годишната вноска. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
42/12.02.2018 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 чл. 31, ал. 6 от Устава на Националното сдружение на общините в 

Република България и Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска 

солидарност” и Докладна записка с вх. № 42 от 12.02.2018 г. след проведено явно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 721 



 14

 

1. Определя участието на Община Две могили във Фонд „Общинска солидарност” с 
годишна вноска в размер на 300 /триста/ лева. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на имот № 000246 с начин на трайно ползване „Рибарник” - публична 
общинска собственост в землището на с. Кацелово, Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот имот № 000246 с начин на 
трайно ползване „Рибарник”, находящ се в землището на с. Кацелово с площ 15.896 дка. В 
деловодството на Общината е постъпило заявление от ЕТ „Илиян Николаев”, с което 
изявява желание да продължи да бъде наемател на имот № 000246 с начин на трайно 
ползване „Рибарник” с площ 15,896 дка, находящ се в землището на с. Кацелово, Община 
Две могили. Към настоящия момент, рибарникът е нает и се ползва по предназначение. 
Срокът на договора за отдаване под наем, сключен между Община Две могили и ЕТ 
„Илиян Николаев” изтича на 01.04.2018 година, поради което е необходимо да вземем 
решение за отдаване на въпросния имот. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
43/12.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Отдаване под наем на имот № 000246 с начин на трайно ползване 

„Рибарник” - публична общинска собственост в землището на с. Кацелово, 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   
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По девета 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. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

17, ал. 1, чл. 49 и чл 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 

Русе и точка 5 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. № 43 от 12.02.2018 г. след 

проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 722 
  

1. Да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, след провеждане на 
публичнен търг с явно наддаване имот № 000246 (нула, нула, нула, две, четири, шест) с 
начин на трайно ползване „Рибарник”, находящ се в с. Кацелово, община Две могили, 
област Русе, ЕКАТТЕ 36703, с площ 15.896 дка (петнадесет декара, осемстотин деветдесет 
и шест кв.м.) при граници и съседи: имот №000247- пасище, мера на Община Две могили, 
по Акт за публична  общинска собственост № 43/ 20.07.1997г. 

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 50.00 лева 
(петдесет лева) на декар, съгласно точка 5 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. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15% (петнадесет процента) от средствата, постъпили от наем да бъдат 

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

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

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

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2018 г., относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и определяне 
начина на ползване на дървесината. 

По нея докладва:  

1. Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии 
– общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, 
като обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския 
план на съответната община. Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с новия 
горскостопански план – 2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината по решение на общинския 
съвет, а процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен 
годишен план за съответната община. 
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Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният проект на решение да 
бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
44/12.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две 

могили и определяне начина на ползване на дървесината. 

№ 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   

 

По десета 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 организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 

1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1 и ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на 

общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 44 от 12.02.2018 г. след проведено поименно гласуване с 13 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 723 
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1. Одобрява годишния план за 2018 г., съгласно образец посочен в Наредбата по чл. 
95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от общинския горски фонд на 
Община Две могили по Приложение № 1 към настоящото решение. 

1.1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от общинския 
горски фонд на Община Две могили, както следва: 

1.1.1. отдел 100 „г” по Горскостопански план на горите и горските територии 
собственост на Община Две могили, на площ от 65 дка с площ на сечището 130 дка, 
попадащ в Имот № 000314 по картата на възстановената собственост на землище с. 

Могилино, Община Две могили, с площ на имота от 130,337 дка, начин на трайно 
ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Коджа даа”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1744/16.05.2009 г., дървесен вид 
„Акация”; 

1.1.2. отдел 92 „р” по Горскостопански план на горите и горските територии 
собственост на Община Две могили, с площ 113 дка, попадащ в Имот № 000402 по 
картата на възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили, с 
площ от 189,897 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността 
“Канарска ялия”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска 
собственост  № 2311/25.02.2010 г., дървесен вид „Чер бор”; 

1.1.3. отдел 92 „т” по Горскостопански план на горите и горските територии 
собственост на Община Две могили, с площ 52 дка, попадащ в Имот № 000402 по картата 
на възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 
189,897 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Канарска 
ялия”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  
№ 2311/25.02.2010 г., дървесен вид „Чер бор”; 

1.1.4. отдел 92 „ш1” по Горскостопански план на горите и горските територии, 
собственост на Община Две могили с площ 3 дка, попадащ в Имот № 000438 по картата 
на възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 
3,191 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера” в местността “Канарата”, собственост 
на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 2323/25.02.2010 
г., дървесен вид „Чер бор”; 

1.2. Ползването на дървесината в определения т. 1.1.1. подотдел да се осъществи 
съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата дървесина, 
по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили. 

1.3. Ползването на дървесината в определените в т. 1.1.2., т. 1.1.3. и т. 1.1.4. 
подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на 
стояща дървесина на корен.  
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите 
по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/12.02.2018 г., относно: 

Приемане на План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020 г./. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представен ни е за приемане План за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
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произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация /2018-2020 г./. Той е документ, който формулира приоритетните области и 
направления за действие за равноправно интегриране на ромите в обществото, с цел 
хармонично развитие на всеки индивид и на обществото като цяло. Интеграцията на 
ромите е дългосрочно предизвикателство пред обществото и изисква координирано 
прилагане на последователни, целенасочени, активни и ефективни политики, мобилизация 
на отговорните институции и гражданското общество за постигане на напредък в 
конкретните обществени сфери, за недопускане на дискриминация и неравнопоставеност, 
бедност и социално изключване на ромите. 

В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 
ромите /2012-2020/ и Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе /2012-
2020/ е необходимо и приемане на Общински план за действие на Община Две могили за 
подкрепа на интеграционните политики за периода 2018-2020 г.  
 При изготвянето на плана са посочени основните цели за изпълнението му; 
принципите и приоритетите, по които ще се работи. Направен е подробен анализ на 
обстановката, като брой жители на Общината; брой самаоопределили се етнически групи; 
брой на безработните лица, разпределени по професионална квалификация и т.н. 

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

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
45/12.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 45 от 12.02.2018 г. след 

проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 724 
  

1. Приема План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020 г./. 

Приложение: План за действие на Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
/2018-2020 г./. 

 

 Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2018 г., относно: 
Ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за 2018/2019 
стопанска година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, с която е необходимо вземане на решение за предоставяне и 
актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите. 
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 Редът и начинът на отдаването им под наем е регламентиран детайлно в чл. 37и от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно него, пасищата, 
мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг 
или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които постоянно 
се отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 
цена, определена по пазарен механизъм.  

На основание и съгласно последните изменения на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, 
пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, съобразно броя и вида 
на регистрираните пасищни селскостопански животни, изразени в животински единици, в 
зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, 
при съотношение, както следва: 

1. до 15 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за конвенционални породи; 

2. до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 
породи;  

3. до 0,15 ЖЕ на хектар, независимо от категорията на имотите - за говеда за мляко 
или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 
"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на 
биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство.  

С решението си ние следва да определим размера и местоположението на 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правила за тяхното 
ползване. Решението съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и 
пасища за общо и за индивидуално ползване, както и задълженията на общината и на 
ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

Общинският съвет определя с решение пасищата и мерите за общо и индивидуално 
ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява по 
кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март, като 
разпределението на имотите е за следващата стопанска година, т.е. за 2018/2019 г.  

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на 
комисията, кметът на общината сключва договори за наем по цена, определена по пазарен 
механизъм и за срок не по-малко от 5 (пет) стопански години. 

В случаите на недостиг на пасища от ОПФ и при подадено заявление от 
правоимащо лице в срок до 10 юни, е предвидена възможност за допълнително 
разпределение на имоти от Държавния поземлен фонд.  

Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем за срок 
от една стопанска година чрез два последователни търга като до първия се допускат само 
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, а във втория освен тях, могат да участват и лица, които 
поемат задължение да поддържат площите в добро земеделско и екологично състояние. 

Голяма част от животновъдите с по-малък брой животни не отговарят на 
изискването да са регистрирани като Земеделски производители, което изключи 
възможността да заявяват пасища за подпомагане и да участват с тях по схемите за 
директните плащания и да получават субсидия. Желанието на този тип животновъди е да 
не бъдат възпрепятствани да пасат животните си в съществуващите пасища. 

Интерес за индивидуално ползване на мери и пасища се проявява от така 
наречените „едри” животновъди. Същите отговарят на изискванията за подпомагане по 
схемите за директни плащания и разполагат с необходимия финансов ресурс за 
поддържане на пасищата в добро състояние и за предварително заплащане на наемната 
/арендната/ цена при сключване на договор. Изключение от това са животновъдите от гр. 
Две могили. Тъй като количествотвото на пасищата в гр. Две могили, годни за паша е 
ограничено, около 1600 дка, а броя на животните и съответно животновъдите е голям, 
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разпределението на пасищата ще нагнети напрежение сред тях. След редица срещи 
порведине с тях през 2016 г. и 2017 г., всички пасища и мери в землището на гр. Две 
могили бяха определени от Общински съвет Две могили за „общо ползване”. Предвид 
това, както и заявление с вх. № 4067/03.11.2017 г. от Председателя на Сдружение с 
нестопанска цел „Поминък” на животновъдите от гр. Две могили, с. Пепелина и с. 
Широково, предложението на Кмета на Общината е пасищата и мерите в гр. Две могили, 
да останат за „общо ползване”.  

Предложението на Кмета на Общината е наличните свободни имоти с начин на 
трайно ползване „пасища, мери“, „пасища с храсти“ и „ливада“ описани в приложение № 
1, да се предоставят за общо ползване, а свободни имоти с начин на трайно ползване 
„пасища, мери“, „пасища с храсти“ и „ливада“ описани в приложение № 2, да се 
предоставят за индивидуално ползване, но при условия гарантиращи безпрепятственото 
пашуване на животни, собственост на животновъди без наети пасища.  

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

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
46/12.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) 

за 2018/2019 стопанска година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

№ 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   

 

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

ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, 37и и 37о от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 60, ал. 1 от АПК 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 и Докладна записка с 
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вх. № 46 от 12.02.2018 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 725 
  

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и 
индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 г. 

2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите 
от ОПФ за общо ползване за 2018/2019 г. – Приложение № 1, представляващо неразделна 
част от настоящето решение. 

3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 
ливадите за индивидуално ползване за 2018/2019 г. – Приложение № 2, представляващо 
неразделна част от настоящето решение. 

4. Дава съгласие, към Приложение № 2 да бъдат включени пасищата, мерите и 
ливадите, които ще бъдат освободени след прекратяване или промяна на договорите на 
ползвателите, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ. 

5. Приема годишен план за паша за 2018/2019 година, който съдържа: размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата. 

6. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на лица, които са 
приложили към заявлението си:  

- копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено 
пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице; 

- копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на 
юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър; 

- копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо 
търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално 
заверено пълномощно на упълномощено от него лице; 

- декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен 
фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 
3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните; 

- копие на актуална регистрационна карта, като земеделски производители; 
- декларация за спазване на правилата и изискванията за ползване на общински 

имоти – пасища, мери и ливади, по образец на Община Две могили; 
- декларация в случай, че при разпределението земеделския стопанин желае да 

получи за 1 ЖЕ по-малка площ от максимално установената в закона; 
7. Срок за подаване на заявленията до 10.03.2018 г.  
8. Дава съгласие при подадени заявления в срок до 10.03.2018 г. от правоимащи 

животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на 
кмета на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях попадащи в 
колона Площ в слоя „Постоянно затревени прощи” (ПЗП) от Приложение № 2, съобразно 
броя и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се дава 
предимство на кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти да се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински 
единици. Да се отчита наличието на притежавани или ползвани на правно основание от 
заявителя пасища, мери и ливади. 

9. Дава съгласие при недостиг на пасища и мери в дадено землище или когато 
заявителя реално ползва за паша площи в съседни землища, да се извършва допълнително 
разпределение в землище на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ. 
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10. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена, в размер на средното рентно плащане за 
съответното землище на декар, кмета на общината да сключва договори за наем със срок 
на действие от 5 стопански години. 

11. Дава съгласие при сключване на договор за имот, който изцяло или частично не 
попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” да не се дължи 
заплащане на наемната цена за площта извън слоя, като за договорите по т. 8 това условие 
е валидно за две стопански години от сключването на договора. 

12. Дава съгласие при наличие на останали свободни пасища след извършеното 
разпределение, да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под 
наем първо само на животновъди, а в последствие на животновъди и лица, които  поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние като договорите 
за наем се сключват за една стопанска година. 

13. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в 
размер на 6,00 лв на декар. 

14. Договорите по т. 12, сключени през календарната 2018 г., със срок една 
стопанска година са валидни за 2018/2019 г. 

15. Дава съгласие пашата в имоти извън обхвата на приложение № 1 и № 2 да е 
свободна и безвъзмездна за нерегистрирани, съгласно чл. 7 от ЗПЗП земеделски стопани. 

16. Дава съгласие Програмата за управление на общинската собственост за 2018 г. 
– раздел ІV, т. 1.3, да бъде допълнена с имотите по приложение № 2. 

17. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето 
решение. 

18. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места на Община 
Две могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските 
пасища и мери от страна на ползвателите. 

19. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: 

1. Годишен план за паша за 2018 г. 
2. Приложение № 1 – списък на имотите за общо ползване, представляващо 

неразделна част от годишния план за паша. 
3. Приложение № 2 – списък на имотите за индивидуално ползване, 

представляващо неразделна част от годишния план за паша.  
4. Заявление с вх. № 4067/03.11.2017 г. от Председателя на Сдружение с 

нестопанска цел „Поминък” на животновъдите от гр. Две могили, с. Пепелина и с. 
Широково 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/13.02.2018 г., относно: Даване 
на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансира от ВиК оператора през 2017 г., като задължителни, поети като ангажимент при 
сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 
Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгив – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С настоящата докладна записка, кмета на общината предлага да вземем решение за 
приемане и одобрение на конкретни инвестиции, направени от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД – Русе, които са публична общинска собственост. Впоследствие 
предлага, тези активи да преминат в управление на Асоциацията по ВиК и предадени за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора чрез допълване и 
актуализиране на Приложение № 1 от Договора за изпълнение дейностите по чл. 198о, ал. 
1 от ЗВ. 
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Втора комисия разгледа на свое заседание докладната записка. Становището ни е, 
да приемем предложения ни проект за решение. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
48/13.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

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

на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2017 г., като задължителни, поети 

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

ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка с 

чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, чл. 4.4в от Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от 

Асоциацията по ВиК стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги на територията на Община Две могили, Протокол на междуведомствената 

комисия, назначена със Заповед № 170/05.02.2018 г. на Кмета на Община Две могили 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 48 от 13.02.2018 г. след проведено 

поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 726 
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1. Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 
управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на 
ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на 
ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2017 г., 
като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 01.01.2016 г. 
между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК 
ООД-Русе на обща стойност 68 006,06 лв. /шестдесет и осем хиляди и шест лева и 6 ст./  за 
обектите както следва: 

1.1. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 мм. от НР Пепелина до ОК 8 
по ул. „П. Хитов”, с. Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. март 2017 г., на 
стойност 2 154,86 лв.; 

1.2. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф25 мм. за Тютюнка махала, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. март 2017 г., на стойност 441,00 лв.; 

1.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Г. Димитров” № 37, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. март 2017 г., на стойност 292,19 лв.; 

1.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Г. Димитров” № 35, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. март 2017 г., на стойност 260,93; 

1.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Тончо Стисков” № 30, с. 
Кацелово, община Две могили, в експлоатация от м. февруари 2017 г., на стойност 240,01 
лв.; 

1.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Венера” № 14, с. Баниска, 
община Две могили, в експлоатация от м. февруари 2017 г., на стойност 259,65 лв.; 

1.7. Подмяна на дограма ПС Чилнов, с. Чилнов, община Две могили, в 
експлоатация от м. март 2017 г., на стойност 2 722,67 лв.; 

1.8. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Райчо Николов” № 6, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. април 2017 г., на стойност 381,43 лв.; 

1.9. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф50 мм. за Зелева махала, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. април 2017 г., на стойност 339,81 лв.; 

1.10. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 мм. по ул. „Рила”, с. Помен, 
община Две могили, в експлоатация от м. април 2017 г., на стойност 2 596,22 лв.; 

1.11. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Рила” № 12, с. Помен, 
община Две могили, в експлоатация от м. април 2017 г., на стойност 177,67 лв.; 

1.12. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Изгрев” № 11, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. май 2017 г., на стойност 822,09 лв.; 

1.13. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Тютюнка махала” № 8, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. май 2017 г., на стойност 211,72 лв.; 

1.14. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Иван Вазов” № 23, с. Помен, 
община Две могили, в експлоатация от м. май 2017 г., на стойност 160,53 лв.; 

1.15. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Баниски Лом” № 37, с. 
Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. юни 2017 г., на стойност 500,82 лв.; 

1.16. Реконструкция на водопровод Ф60 мм. АС с ПЕВП тръби Ф75 мм. по ул. 
„Централна”, с. Баниска, община Дв могили, в експлоатация от м. юни 2017 г., на 
стойност 2 424,98 лв.; 

1.17. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф63 мм. след НР с. Бъзовец, 
община Две могили, в експлоатация от м. юни 2017 г., на стойност 1029,87 лв.; 

1.18. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., Гробищен парк в с. Бъзовец, 
община Две могили, в експлоатация от м. юни 2017 г., на стойност 13,16 лв.; 

1.19. Честотен преобразувател VLT FC-101, 7.5 kW, инв. № 20017000000003, в 
експлоатация от м. юли 2017 г., на стойност 1 372,75 лв.; 

1.20. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф140 мм. от НР Могилино до с. 
Помен, с. Помен, община Две могили, в експлоатация от м. август 2017 г., на стойност 
24 970,49 лв.; 
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1.21. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф75 мм. и Ф32 мм. по ул. „Баниски Лом”, с. 
Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. август 2017 г., на стойност 3 212,67 
лв.; 

1.22. Реконструкция на водопровод Ф80 мм. с ПЕВП тръби Ф63 мм. по ул. „Индже 
Войвода”, с. Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. август 2017 г., на 
стойност 539,55 лв.; 

1.23. Реконструкция на водопровод Ф80 мм. с ПЕВП тръби Ф75 мм. по ул. 
„Бузлуджа”, с. Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2017 г., на 
стойност 2 793,51 лв.; 

1.24. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Бузлуджа”, с. Пепелина, 
община Две могили, в експлоатация от м. септември 2017 г., на стойност 118,35 лв.; 

1.25. Реконструкция на водопровод Ф80 мм. с ПЕВП тръби Ф63 мм. по ул. „Г. 
Димитров”, с. Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2017 г., на 
стойност 883,56 лв.; 

1.26. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм. по ул. „Г. Димитров”, с. Пепелина, 
община Две могили, в експлоатация от м. септември 2017 г., на стойност 176,47 лв.; 

1.27. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Ралица” № 1, с. Баниска, 
община Две могили, в експлоатация от м. юли 2017 г., на стойност 166,97 лв.; 

1.28. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Баниски Лом” № 43, с. 
Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. юли 2017 г., на стойност 483,18 лв.; 

1.29. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф140 мм. и Ф160 мм. от НР към 
с. Чилнов, община Две могили, в експлоатация от м. ноември 2017 г., на стойност 
12 173,99 лв.; 

1.30. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм. по ул. „Иглика”, с. Чилнов, община 
Две могили, в експлоатация от м. ноември 2017 г., на стойност 146,61 лв.; 

1.31. Реконструкция на хран. водопровод с ПЕВП тръби Ф50 мм. по ул. „Орлова 
чука” през мост към Тютюнка махала, с. Пепелина, община Две могили, в експлоатация от  
м. октомври 2017 г., на стойност 4 108,94 лв.; 

1.32. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Пролет”, с. Батишница, 
община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2017 г., на нстойност 258,27 лв.; 

1.33. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Баба Тонка”, с. Бъзовец, 
община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2017 г., на стойност 194,23 лв.; 

1.34. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм. по ул. „Баба Тонка” № 14, с. 
Бъзовец, община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2017., на стойност 198,63 лв.; 

1.35. Реконструкция на водопровод Ф60 мм. с ПЕВП тръби Ф40 мм. по ул. 
„Оборище”, с. Каран Върбовка, община Две могили, в експлоатация от м. ноември 2017 г., 
на стойност 539,55 лв.; 

1.36. Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф40 мм. по ул. „Орлова чука”, с. 
Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. ноември 2017 г., на стойност 641,73 
лв. 

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

Приложение:  
1. Копие на протокола на междуведомствената комисия. 
2. Списък на активите, публична общинска собственост към 31.12.2017 г. 

  

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2018 г., относно: 

Отмяна на Решение № 92, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с 
Протокол № 6/29.01.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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С наше Решение № 92 на предходно наше заседание ние дадохме съгласието си да 
бъдат използвани натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците, в размер на 354 204 лева за доизграждане на Регионална 
система за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, като 
средствата, с които Община Две могили ще участва при финансирането на проекта и 
погасяването на заема бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес.  

До края на 2011 г. данните са за 9 442 бр. жители по настоящ адрес за община Две 
могили. 

На проведеното на 09.02.2018 г. Общо събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ бе взето решение за 
разпределение на средствата за дофинансиране на обект: „РСУО-регион Борово /Бяла, 
област Русе/ - площадка за сепарираща и компостираща инсталация”, част от проект 
„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово 
/Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 
републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура.” 

След актуализиране на данните за броя жители по настоящ адрес за община Две 
могили до края на 2017 г. /9077 бр./, сумата, която е необходима за дофинансиране на 
сепарираща и компостираща инсталация е в размер на 280 063,25 лева. 

Съфинансирането на проект № DIR-5112122-8-76 „Изграждане на Регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ от бюджетите на 
общините-партньори по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № DIR-51121-
С010/14.12.2012 г. е в размер на 1 126 082,33 лева представляващи 5 % от общите 
допустими разходи по проекта. 

Към настоящия момент изразходваните и подадени за верификация средства по 
Договора са в размер на 4 609 227,33 лева. 

За Община Две могили собствения принос по проекта в размер на 5 % е 38 824,16 
лева. 
  Общата сума за Община Две могили, необходима за доизграждане на Регионална 
система за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ е в размер на 
318 887,41 лева, като за целта бъдат използвани натрупаните отчисления по чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците до края на 2017 г. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
49/13.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Отмяна на Решение № 92, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили, с Протокол № 6/29.01.2016 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

21, ал. 1, т. 6 и т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на 

отпадъците, чл. 3, ал. 2, т. 7 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. № 49 от 13.02.2018 г. след проведено 

поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 727 
  

1. Отменя Решение № 92, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с 
Протокол № 6/29.01.2016 г. 

2. Дава съгласие да бъдат използвани натрупаните до края на 2017 г. отчисления по 
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за доизграждане на Регионалната система за 
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, в размер на 318 887.41 
лева. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/14.02.2018 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2018 година. 
По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно разпоредбите на Закона за младежта, кмета на общината отговаря за 
провеждането на общинската политика за младежта, в съответствие с държавната 
политика. Задължение на кметовете на общини е да анализират състоянието на младежта в 
общината и изготвят проект на Общинския годишен план на младежта. Планът се приема 
от Общински съвет по предложение на кмета на общината. 

В предложения проект на Общински план за младежта за 2018 година е разработен 
анализ за състоянието на младежта, който изследва следните приоритетни области:  

- Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; 
- Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 
- Насърчаване на здравословния начин на живот; 
- Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение; 
- Развитие на младежкото доброволчество; 
- Повишаване на гражданската активност на младите хора; 
- Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 
-  Развитие на междукултурния и международния диалог; 
- Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността. 

В Плана са формулирани конкретни приоритети, оперативни цели, задачи и 
дейности, касаещи развитието на младите хора. 
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Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни план за младежта 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. № 
51/14.02.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 51 от 14.02.2018 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 728 
  

1. Приема Общински план за младежта за 2018 год. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на Решението на Общински съвет. 
Приложение: Общински план за младежта за 2018 г. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/15.02.2018 г., относно: 

Споразумение за прекратяване на сключен договор за аренда. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С договор за аренда № 379 от 04.01.2012 г. Община Две могили е отдала по аренда 
на „Лигнум холдинг” АД 9 броя недвижими имоти в землицата на селата Бъзовец, 
Батишница и Острица. 
 Тъй като дружеството не е внесло, съгласно уговорения в договора срок, 
дължимата арендна вноска за стопанската 2016/2017 г., Община Две могили е изпратила 
покана за доброволно изпълнение до Андреас Михаел Йоханес Нобис, управител на 
„Лигнум холдинг” АД Германия, като писмото е върнато от „Български пощи” АД и на 
плика е отбелязано, че пратката е непотърсена. По-късно с писмо, изпратено по 
електронната поща, Община Две могили е уведомена, че дружеството „Лигнум холдинг” 
АД е в открито производство по несъстоятелност. На 29.11.2017 г. в деловодството на 
Община Две могили е постъпило Уведомление от адв. Пламен Борисов, Софийска 
адвокатска колегия, като пълномощник на проф. Ролф Ратунде, в качеството му на 
администратор по несъстоятелността на активите на „Лигнум Холдинг”, Германия. С 
уведомлението, пълномощника е направил волеизявление за прекратяване на сключеният 
договор за аренда между Община Две могили и „Лигнум холдинг” АД. След размяна на 
кореспонденция по електронната поща между Община Две могили и представителя на 
дружеството се постигна съгласие относно прекратяване на сключеният договор. Двете 
страни прекратяват сключеният между тях договор по взаимно съгласие, като дървесните 
видове, с които са залесени общинските имоти, остават в собственост на Община Две 
могили, а общината се отказва от претенции относно дължимата арендна вноска от 
„Лигнум холдинг” АД. 

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 шестнадесета точка нямаше. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
52/15.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

Относно: Споразумение за прекратяване на сключен договор за аренда. 
№ 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов     
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 13   

 

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

21, ал. 1, т. 6 във връзка с 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. 1 и т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, чл. 27, ал. 1, т. 3 

от Закона за арендата в земеделието и Докладна записка с вх. № 52 от 15.02.2018 г. 

след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 729 
  

1. Одобрява проект на Споразумение за прекратяване на договор за аренда № 379 
от 04.01.2012 г., вписан под № 2, том 1 в Служба по вписванията гр. Бяла, сключен между 
Община Две могили и „Лигнум холдинг” АД. 

2. Упълномощава Кмета да подпише одобрения проект на споразумение, съгласно 
т. 1 от настоящото решение. 

3. В тридневен срок от изпълнение на решението, да представи копие от 
сключеното споразумение в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 Приложение:  

1. Проект на Споразумение за прекратяване на договор за аренда № 379 от 
04.01.2012 г., вписан под №2, том 1 в Служба по вписванията гр. Бяла] 

2. Уведомление с вх. №4403 от 29.11.2017 г. от адв. Пламен Борисов – Софийска 
адвокатска колегия. 
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Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/23.02.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областен управител 
на Област Русе, Община Две могили за насрочване на заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация - град Русе за 26.02.2018 година от 11:00 
часа.  

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите позицията и мандатът на представителя 
на Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, 
определен от Общинския съвет. 

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 седемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
64/23.02.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 23.02.2018 година  
 

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

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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



 31

Докладна записка с вх. № 64 от 23.02.2018 г. след проведено поименно гласуване с 13 

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

прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 730 
  

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 26.02.2018 г. от 
11:00 часа в град Русе. 

2. Приема отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – 
Русе за 2017 година. 

2.1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване 
и канализация – Русе за 2017 година. 

2.2. Приема годишния финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 
година. 

2.3. Приема бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за 
2018 година. 

2.4. Приема Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК” ООД – Русе 
през 2018 година. 

2.5. Разни. 
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на община Две могили. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 

Миналата седмица бе подписан договор между Община Две могили и МБАЛ – град 
Бяла, което е пряко продължение на плановото управление на Община Две могили за 
мандат 2015 – 2019 г. Това е една решителна крачка за подобряване на качеството на 
живот в Община Две могили и по този повод искам да поздравя, както всички Вас 
Общински съветници, така и Кмета на Общината за правилната му политика в това 
отношение. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

На 26.05.2017 г. в деловодството на Общината е получено предложение – покана за 
членство на Общината в Асоциацията за регионално развитие на Област Русе с цел 
партньорство и участие на студенти в проекти за развитието на Общините. Тъй като на 
нас не ни е предоставена такава информация, а аз мисля, че Общинския съвет е този, 
който би следвало да вземе решение искам да изчета поканата изцяло, защото мисля, че 
това е важно. 

 
Г-н Николай Христов чете писмото. 

 
3. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

На предходното заседание на Общинския съвет взех отношение по 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. 

В моето изказване заявих, че наемателката ползва това помещение и работи на 
общия електромер и е заявила, че за цяла година ще изразходва 200 KW енергия. В 
последствие от направената проверка се установи, че всичко е редовно, има си отделен 
електромер и си заплаща това, което изразходва. За тази неточност аз се извинявам на 
наемателката. Искам да заявя, обаче пред г-н Кмета, че ние всички Председатели на 
комисии, заедно със заместник-председателите на Общинския съвет и Председателя на 
Общинския съвет бяхме в неговия кабинет, където ни прави презентация на Бюджета на 
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Общината за 2018 година. На срещата присъства и представител от Дирекция „Финансово 
– счетоводна дейност” в общинска администрация и от него чухме това становище, което 
аз изразих. Това показва, че за пореден път Общинските съветници са подведени или 
администрацията не е запозната с наемателите. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Във връзка с това, което каза г-н Чолаков аз искам да кажа, че средствата, които се 
изразходват за дейността на Общинския съвет въобще не са излишни, защото независимо, 
че аз си полагам подписа за всяко едно нещо, искам да Ви кажа, че се носи огромна 
отговорност и аз имам пълната подкрепа от Общинския съвет. Искам да благодаря на 
всеки един от Вас и нека гражданите да знаят, че това наистина не са излишни средства. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Аз още веднъж искам да благодаря на Председателя и служителя в НЧ „Пробуда – 
1927” село Батишница, за любезното домакинство, с което ни посрещнаха да проведем 
настоящото редовно заседание именно в ремонтираното читалище, от името на всички 
съветници пожелавам на жителите на село Батишница да ползват възможностите на това 
прекрасно читалище и да обогатяват с времето културната дейност в селото. 

 

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, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 и 17 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 01.03.2018 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) 


