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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 
 

№ 37 
 

Днес, 27 април 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и седмото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – 
Две могили. 

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

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

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Георги Великов – Зам.-кмет на Община Две могили; Мариета Петрова – Секретар на 
Община Две могили; Мирослав Енев – Началник на РУ – 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. № 140/26.04.2018 г., относно: 
Допълнение на  Решение № 738 по Протокол № 36/30.03.2018 г. на Общински съвет Две 
могили. 

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

ред. 
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Към материалите, които не бяха раздадени за настоящото заседание на Общинския 

съвет беше включена и една Информация за дейността извършена от Районна служба 
пожарна безопастност и защита на населението – Две могили, през 2017 г. и мерките за 
пожарна безопастност през предстоящите, пожароопасен сезон в горите и жътвена 
кампания. 

Тази информация ни беше предоставена, след като заседанията на комисиите бяха 
минали и считам, че не е редно да я разглеждаме на днешното заседание на Общинския 
съвет, а да я оставим за следващия месец. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния 

ред? 
Г-н Христов, аз дори не съм предлагала да бъде включена в дневния ред 

Информацията за дейността извършена от Районна служба пожарна безопастност и 
защита на населението – Две могили, през 2017 г. 
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Тази информация няма да бъде включена в дневния ни ред, а ни е предоставена с 
информативен характер и днес на нашето заседание присъства Главен инспектор Росен 
Стойков – Началник РСПБЗН Две могили, който ще ни я представи, така че аз няма да 
подлагам на гласуване това предложение. 

 

Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Главен инспектор Росен Стойков – Началник РСПБЗН Две могили: 
Здравейте на всички, казвам се Росен Стойков и съм новия Началник на РСПБЗН в 

град Две могили. Тъй като с някои от Вас ще ни се налага често да се срещаме, реших да 
дойда днес лично, за да представя дейността на службата. 

През 2017 година броят на произшествията е 98, което е с около 22 % повече 
повече в сравнение с предходната година, когато броят е бил 77. За настоящата година до 
чочента произшествията са 31, което е доста повече в сравнение с предходните години. 

Миналата седмица, заедно с Кмета на Общината проведохме една среща с 
разяснителна цел със земеделците, провеждаме редица оперативки, за да можем да 
направим една по-добра превантивна дейност на населението. 

Районната служба обслужва цялата Община Две могили плюс още 9 населени 
места от две съседни общини. 

Мога да кажа, че най-критичния случай, който сме имали е миналата година в село 
Бъзовец, при който пострада 85 годишен мъж, който за запалване на печката си е ползвал 
нафта и поради напредналата си възраст облива с нафта по пода и панталона си, при което 
при запалване на печката се запалва горивото по пода и панталона на собственика, който 
отива в другата стая, за да се събуе, но по този начин запалва дрехите и в другата стая. 

Проблемите, които стоят за разрешаване пред Районната служба са следните: 
1. Сградата, в която е настанена районната служба е собственост на Община Две 

могили. През 2018 г. изтича срока на договора за безвъзмездно ползване на сградата. 
Необходимо е Общинският съвет да приеме решение за подписване на нов договор с 
МВР, ако желае да има на територията си районна служба за пожарна безопастност и 
защита на населението. 

2. Сградата на районната служба се нуждае от спешен ремонт на покрива на 
административната част и закупуване на котел и радиатори за отопление. 

3. Дейността на сформираните доброволни формирования не е много ефективна 
към настоящия момент. Необходимо е в най-скоро време да се попълни щата на отряд и да 
се извърши обучение на доброволците. Ще получите пълно съдействие от служителите на 
районната служба. 

Първият ми голям проблем, с който се сблъсках когато дойдох на работа тук беше 
пожарът, който избухна миналата седмица между селата Кацелово и Острица, който на 
косъм не успя да влезе в гористата местност. Първоначално пристига пожарен екип, който 
търси помощ от Русе, пристигат два пожарни автомобила, пристига автомобила на 
горските, пристигат доброволците от Община Две могили и село Острица, направихме 
всичко възможно, осигурихме хеликоптер за гасене от базата в Крумово, но в момента, в 
който пристигнаха два автобуса с около 40 човека огнеборци и отказахме хеликоптера. 
Ситуацията беше много сериозна, имаше опастност за гората, но за щастие успяхме да я 
спасим. 

В тази връзка искам да изкажа благодарност от мое име и от името на комисар 
Димитър Павлов – Началника на РСПБЗН в град Русе, който изпрати благодарствено 
писмо към г-н Борисов, което ще Ви зачета. 

 

Г-н Росен Стойков – Началник на РСПБЗН в град Две могили чете 

благодарственото писмо. 
 

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. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/16.04.2018 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2017 г. 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/16.04.2018 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”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 117/16.04.2018 г., относно: 
Изменение на наше Решение № 648 по Протокол № 31/27.10.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 118/16.04.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
2017 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/16.04.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2018 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2018 г. 

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

финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/16.04.2018 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2018 година. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/17.04.2018 г., относно: 
Сключване на Договор за установяване на партньорски отношения между Община Две 
могили, Република България и Община Биелск Подласки, Република Полша. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/17.04.2018 г., относно: 
Сключване на Договор за установяване на партньорски отношения между Община Две 
могили, Република България и град Кълъраш, Република Молдова. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/17.04.2018 г., относно: 
Информация за дейността на Специализирано звено” Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” и насоки за работата им през 2018 г. 

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

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

други дейности”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 125/17.04.2018 г., 
относно: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 
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Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

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

11. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 126/17.04.2018 г., 
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година в Община 
Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 127/17.04.2018 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2018-2019 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 
13. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 128/17.04.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.04.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитието на социалните услуги за 
2017 г. 

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

социални дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/19.04.2018 г., относно: 
Разпореждане с движими вещи – общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/19.04.2018 г., относно: 
Поставяне в село Батишница на паметна плоча във връзка със 140-години от Руско – 
турската освободителна война. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 112/13.04.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за раждане на 
първо дете – Нехир Исмаилова Азисова. 

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

социални дейности”. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 113/13.04.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Христова Ботева за раждане на 
първо дете – Емилия Красимирова Цонева. 

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

дейности”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 140/26.04.2018 г., относно: 
Допълнение на  Решение № 738 по Протокол № 36/30.03.2018 г. на Общински съвет Две 
могили. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/16.04.2018 г., относно: 

Информация за дейността на финансовия контрольор през 2017 г. 
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По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Предварителният контрол за законосъобразност се осъществява на основание чл. 
13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от 
назначения в Община Две могили финансов контрольор.  

През 2017 г. второстепенните разпоредители с бюджет към Община Две могили 
намаляват от 19 броя на 18 броя, тъй като през месец юни 2017 г. отпада кметство Каран 
Върбовка. Необходимостта от осъществяването на предварителен контрол в Община Две 
могили във всички второстепенни разпоредители с бюджет към нея е регламентирана в чл. 
2 и чл. 3 от ЗФУКПС, където е разпоредено на ръководителите на организации, 
разпореждащи се със средства от държавния бюджет да „отговарят за осъществяване на 
финансово управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, 
дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 
управление и прозрачност”. 

Предварителният контрол е превантивна контролна дейност, при която 
финансовият контрольор преди вземането на решения за поемане на задължения или 
извършване на разходи предприема всички действия по съпоставяне с изискванията на 
приложимата нормативна уредба - кодекси, закони, постановления на Министерски съвет, 
нормативни актове на Община Две могили, Министерство на финансите, правилници, 
наредби, заповеди и други, за да гарантира тяхното спазване.  

Целта на предварителния контрол от страна на финансовия контрольор е да 
предостави на кмета на Община Две могили разумна увереност за съответствието на 
решенията и действията му с приложимото законодателство и че целите на общината ще 
бъдат постигнати чрез принципите и методите, посочени в чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС чрез:  
- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;  
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;  
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;  
- опазване на активите и информацията.  

В своята работа финансовият контрольор се ръководи и прилага утвърдените и 
въведени в действие системи и процедури за финансово управление и контрол в 
изпълнение на изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния 
сектор, Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на 
информацията по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС, Методическите насоки и указания на 
Министерството на финансите.  

Финансовият контрольор осъществява мониторинг на Системата за предварителен 
контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход в Община Две 
могили. Следи за спазването на процедурите за „Поемане на задължение” и „Извършване 
на разход”, които регламентират извършването на предварителния контрол при поемане 
на задължения с цел предотвратяване появата на нежелано събитие чрез попълване на 
заявки за поемане на задължения и контролни листи за извършване на предварителен 
контрол. Без заявки за поемане на задължение се превеждат на второстепенните 
разпоредители с бюджет всички дължими средства по Единни разходни стандарти в 7-
дневен срок от получаване на общата допълваща субсидия, както и разходите на 
Общинска администрация за електроенергия, телефон, вода, пощенски разходи, работни 
заплати, безплатни лекарства на ветераните от войните, намалена стойност на лекарствата 
на военноинвалидите, пътните разходи на правоимащите болни, присъдена издръжка по 
Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, помощи по решение 
на Общински съвет, данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС, както и разходи 
на стойност до 50 лева, при които се прилага само процедурата за предварителен контрол 
чрез попълване на контролен лист за предварителен контрол първа и втора част. 

Извършва проверка за компетентност на лицето поискало поемането на 
задължението, за съответствие на задължението с бюджетните параграфи и наличие на 
бюджетен кредит по дадените параграфи, за правилно изчисляване на стойността и 
съответствие на вида и размера на поетото задължение с изискванията на вътрешни и 
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външни нормативни актове. След извършване на всички контроли  и след одобрение от 
страна на кмета на Община Две могили заявките и контролните листи за извършване на 
предварителен контрол се завеждат в регистър на финансовия контрольор. 

Регистри на финансовия контрольор са въведени и ежедневно се водят и от 
второстепенните разпоредители с бюджет към община Две могили, които по утвърден 
график си представят разходните документи за предварителен контрол и контрол за 
законосъобразност на финансовия контрольор, след което ги завеждат в регистъра. 

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в регистрите на финансовия контрольор  
в община Две могили и във второстепенните разпоредители са регистрирани както следва: 

Община/ВРБ 
Брой регистрирани 

заявки за поемане на 
задължение 

Брой регистрирани 
контролни листи за 

предварителен контрол 

Община Две могили 716 2029 

Кметство Батишница 32 150 

Кметство Баниска 42 159 

Кметство Помен 29 113 

Кметство Бъзовец 33 151 

Кметство Чилнов 34 138 

Кметство Кацелово 50 137 

Кметство Каран Върбовка до 
30.06.2017 

14 60 

Кметство Могилино 23 123 

Кметство Острица 24 105 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 
гр. Две могили 

222 354 

ОУ "Христо Ботев" с. Баниска 91 228 

ЦПЛРИСКИОНИС "Д-р  
Пангелов" гр. Две могили 

80 153 

ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" 
гр. Две могили 

129 304 

ДГ "Първи юни" с. Баниска 100 251 

ОП "Обществено хранене" гр. 
Две могили 

467 646 

ЦНСТПЛУИ гр. Две могили 74 198 

Защитено жилище ЗЖЛУИ 
с. Могилино 

44 152 

ЦОП гр. Две могили 93 269 

Професионална гимназия по 
селско стопанство „К. А. 
Тимирязев” гр. Две могили 

236 478 

Общо: 2 533 6 198 

Финансовия контрольор съставя досиета на договори, чиито разходи надвишават 
18 000 лв. с ДДС. В досието се включват всички постъпили по хронологичен ред 
документи /договори, фактури, платежни нареждания, заявки за поемане на задължения и 
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контролни листи/ и се съставя електронен контролен лист за проследяване на 
задължението/разхода. За всички извършени разходи за поети задължения от Община Две 
могили по проведени обществени поръчки, при които плащанията се извършват и от 
второстепенните разпоредители с бюджет към нея се правят копия от разплащателни и 
други документи, които се представят на финансовия контрольор за окомплектоване на 
общото досие. След осъществяване на последното плащането свързано с поемането на 
задължението/разхода, досието се закрива като всички документи, съдържащи се в 
досието се номерират и на контролния лист се записва „настоящото досие съдържа ....бр. 
листи и словом”, подпис финансов контрольор.  

През 2017 г. финансовият контрольор е съставил 20 броя досиета на договори, за 
които ежедневно събира информация за попълването им и е закрил 18 броя досиета. 
 Ежемесечно до 15 число на месеца, следващ отчетния изготвя справки за поетите 
ангажименти по изпълнението на договорите и ги представя на дирекция ФМДТ. 
 Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор финансовият контрольор създава организация 
за изготвяне на въпросник и годишен доклад за състоянието на системите за финансово 
управление и контрол в организациите от публичния сектор до 31.03 на годината, 
следваща отчетната. Съгласно създадената организация през 2017 г. за годишно 
докладване за състоянието на СФУК с писмо № 132/12.01.2017 г. се предоставиха 
указания и приложения – въпросник и форма на доклад на всички ВРБ. При извършения 
анализ на получените в общината въпросници и доклади от ВРБ към Община Две могили 
до 28.02.2017 г. се установи, че състоянието на СФУК е оценено от  ръководителите като 
„Добро” във всичките 19 бр. ВРБ. След събиране на необходимата информация 
финансовия контрольор изготвя обобщен въпросник и доклад на Община Две могили, 
който се подписва от кмета и се изпраща в Министерството на финансите. 
 Финансовият контрольор изпълнява и задачи от непредсказуем характер, 
възложени му от кмета на Община Две могили и свързани с интересите на общината, 
подпомага вземането на управленски решения чрез изготвяне на анализи, изказване на 
мнения и препоръки в рамките на компетенциите си. 

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

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

115/16.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 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. № 115 от 16.04.2018 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 760   

1. Приема информацията за дейността на финансовия контрольор през 2017 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/16.04.2018 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. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областения 
управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно 
общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ 
ООД - Русе за 30.04.2018 г. от 14:00 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 настоящата докладна записка и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

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

116/16.04.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.04.2018 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 +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По втора 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 
Докладна записка с вх. № 116 от 16.04.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 761 
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 1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
30.04.2018 г. от 14:00 часа в гр. Русе. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в 
извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
30.04.2018 г. от 14:00 часа в гр. Русе. 

3. Приема предложения проект на Подробна инвестиционна програма за работата 
на „ВиК“ ООД – Русе през 2018 г. 

4. 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. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 117/16.04.2018 г., относно: 

Изменение на наше Решение № 648 по Протокол № 31/27.10.2017 г. 
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

След направен Протест от страна на Окръжна прокуратура – Русе, на предходното 
заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2018 г., променихме няколко 
разпоредби от нашия Правилник № 1. Една от тях засягаше чл. 13, ал. 1, който гласеше:  

„Чл. 13. (1) Общинският съвет избира от своя състав за срок от една година, на 
ротационен принцип, с оглед постигнатите резултати от проведените местни избори до 
двама заместник-председатели, по предложение на председателя на общинския съвет.” 

Понастоящем, този текст е заменен с текста: 
„Чл. 13 (1) Общинският съвет избира от своя състав до двама заместник-

председатели.” 
И тъй като с Решение № 648 по Протокол № 31/27.10.2017 г. на Общински съвет – 

Две могили, сме избрали за срок от 1 година, двама заместник–председатели, а това 
противоречи на сега действащия Правилник № 1, с тази докладна записка се предлага, 
решението ни да се приведе в съответствие с него. 

Втора комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 20.04.2018 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения 
проект за решение, а именно: Да изменим Решение № 648 по Протокол № 31/27.10.2017 г. 
на Общински съвет – Две могили, където думите „… за срок от една година, считано от 
01.11.2017 г.” да отпадат. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

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

117/16.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 117 от 16.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 762   

1. Изменя Решение № 648 по Протокол № 31/27.10.2017 г. на Общински съвет – 
Две могили, където думите „… за срок от една година, считано от 01.11.2017 г.” отпадат. 
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Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 118/16.04.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Правилник № 5 е внесен за разглеждане и 
приемане Отчет за дейността на Обществения посредник за 2017 година. Общественият 
посредник е надежда за хората да получат защита на  законните си права, достойнство и 
справедливост. Той е представител на гражданите от Община Две могили пред 
общинската и държавната  администрация, юридическите и физическите лица и пред тези, 
които предлагат обществени услуги. Съдейства за установяване на добро и прозрачно 
управление. Противопоставя се на некачествените административни  услуги  и  формално 
обслужване на гражданите, без респект и уважение към тях. 

Основните приоритети за 2017 година бяха: Защита правата на гражданите от 
Община Две могили; Предложения, препоръки и съдействие за възстановяване на 
нарушените права; Посредник между административните органи и засегнатите лица; 
Сътрудничество с общинския съвет и общинска администрация  за по-добро и прозрачно 
управление и създаване условия за добър и достоен живот. 

Правата на човека винаги са били обетованата земя на закона. И затова за тях е 
нужна ежедневна битка. Подобреното обслужване на гражданите от Община Две могили е 
стъпка към по-прозрачно управление. Направената препоръка от омбудсмана към 
ръководството на общината през изминалата година да създаде Регистър за обществените 
поръчки, Регистър на общинската собственост и Регистър за обявени и проведени 
конкурси се изпълнява. Правото на такава информация вече се предоставя на населението. 
Чрез тази информация хората могат да упражняват граждански контрол върху дейността 
на общинската власт. 

Все още в Община Две могили е плахо гражданското участие в местното 
самоуправление. Няма граждански форуми, които да обсъждат и препоръчват 
подобряване на общинското управление в отделните сектори. През 2017-та общественият 
посредник направи три опита да сформира обществен съвет от изявени граждани на Две 
могили, но не се получи. Предпочитат да обсъждат работата на общинската 
администрация и на общшинския съвет в кафенето вместо да бъдат публичен коректив. 
Като че ли такава изява ги плаши! На този етап такива обществени форуми  има, но те са 
по европейските проекти. 

Правото на добро управление и добра администрация е фундамент в политиката и 
дейността на местния омбудсман. С присъединяването на България към ЕС всеки 
български гражданин придоби и едно ново основно право – правото на добро управление 
и добра администрация. Това всъщност е непрекъсната работа за подобряване на 
административното обслужване, прозрачността, ефективноста и отчетноста в 
управлението. Оказва се, че принципите на доброто управление се познават,  но не се 
прилагат пълноценно. Анализ на обществения посредник показва разминаване между 
външната оценка на гражданите и вътрешната преценка на общинската администрация. 
Причините за това разминаване може да бъдат както в незаинтересоваността на самите 
граждани, така и в липсата на достатъчна информираност и публичност в управленската 
общинска политика.  Но такава информираност в Община Две могили има. Оповестяват се 
датите на заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Възможност за участие и 
изказване на граждани. Заседанията се предават директно по телевизионен канал,  където 
може да се чуе отчета за дейността  на кмета, програми за развитие на общината, 
разходването на бюджета, промени и общинските наредби, сметосъбиране и 
сметоизвозване, ремонти и всички останали общински дейности. Като основна причина 
явно си остава незаинтересоваността и активността на гражданите. 
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И през 2017 година основните теми в жалбите, запитванията и сигналите на хората 
от Община Две могили са свързани преди всичко с тяхното ежедневие. Запази се 
тенденцията хората устно да споделят проблемите си и нарушените права от дадена 
администраоция. Устните жалби и запитвания затрудняват тяхното проучване. Повечето 
от тях са за лошото състояние на улиците,  опасните и неукрепени мостове при Кацелово, 
Помен и Баниска, нерегламентираните сметища, неизплатени възнаграждения и 
обезщшетения, надписани сметки за ток и вода, помощи на социално слаби, работни места 
по национални и европейски програми, неизплатени ренти, липса на документи за 
пенсиониране и още много други. В малките населени места живеят бедни и възрастни 
хора и е обяснимо техните въпроси да са свързани със социалните помощи и социалната 
политика на държавата и общината. На всички устни жалби, запитвания и консултации, 
общественият посредник е информирал кмета на общината, кметовете на съответното 
населено място, Дирекция «Социално подпомагане» и  председателя на общинския съвет. 
В много от случаите омбудсманът е използвал личните си познанства и е лобирал за 
назначаване на работа, отпускане на помощ, получаване документи за пенсиониране, 
изплащане на забавени заплати.  

Основните проблеми по които хората се жалваха, дискутираха, консултираха и 
подаваха сигнали са следните: 

- устни жалби за разбити и неотремонтирани селски улици – 20 броя. Социални 
работници не посещават редовно населените места - 3 броя. Недобрата работа с деца в 
неравностойно положение – 2 броя. Битови кражби – 3 броя. Нередовно вземане на 
боклука – 5 броя. Проверка на електромер с надписани киловати – 2 броя.  Бавно 
придвижване на документи за социален дом за психично и умствено изостанали – 2 броя. 
Спиране на тока без предупреждение – 5 броя. Неиздадено експертно решение от ТЕЛК – 
1 брой. Незапълнени дупки след ремонт на ВиК мрежата- 5 броя.  Неизплатени 
интеграционни добавки – 1 брой. Забавено изплащане на пенсиите – 3 броя. Поскъпване 
на дървата – 5 броя. Ремонт на училищните тоалетни – 6 броя. Ремонт на улица 
«Чипровци» в Две могили – 3 броя. Свлачища – 2 броя. Неполучени помощи от Червения 
кръст – 1` брой. 

- писмени жалби за неизплатени заплати и отпуски – 3 броя. Няма покритие за 
мобилните телефони – 5 броя. Няма указателни табели на разклона за с. Пепелина и за 
пещерата «Орлова чука»-2 броя. 

- поставени въпроси и запитвания за реализацията на водния проект – 1брой.  
Документи за пенсиониране на вече закрити предприятия – 5 броя. Пускане на 
автомобилна линия от с.  Помен до град Бяла- 2 броя.  Ремонт на покрива на училището в 
с. Помен и моста в същото село – 1 брой. Опразване на чужд имот от жена полагала грижи 
за стопанина на имота – 1` брой. Правото за социална пенсия – 2 броя. Работни места по 
програми-4 броя. Необходими документи за постъпване в старчески дом – 2 броя. 
Отпускане на парични помощи по Наредба 10 на ОбС-3 броя. \служители от Бюрото по 
труда да посещават селата за подписи-2 броя. 

- консултации за пенсиониране, работни места, отпуска по майчинство, делби, 
помощи за безработни – 13 броя. 

- сигнали за продаване на храни с изстекъл срок – 2 броя. Неуредена собственост на 
читалището в Бъэзовец – 1 брой. 

- запитвания по електронната поща – 10 броя и отговори. 
- срещи с представители на ромското население в Две могили и съдействие за 

решаване на техните проблеми – 2 броя. Началника на РПУ за битовите кражби – 2 броя. 
Ръководствата на на Ви К, ЕнергоПро, Виваком  по повод жалби за нарушени права -6 
броя. 

- посещения в ЦОП-2 пъти. Офис на «Европа директно» в Русе – 5 пъти. Дирекция 
«Социално подпомагане»-3 пъти.Здравен център- 2 пъти- 

- участие в оперативките на кмета на Община Две могили с кметовете по населени 
места, където се запознавам с  проблемите на населението, съобщавам и информирам за 
проведените приемни дни.-25 броя. 
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-участие в редовна сесия на Общинския съвет- 12 броя. 
- участие в телевизионно предаване за ролята на местния омбудсман по БНТ Свят- 

1 брой. 
- участие в конференции за правата на учениците, промяна на социалното 

законодателство и по трудово-правни въпроси – 3 броя. 
- покани от земеделската кооперация в с. Батишница и отбелязване на Деня на 

лозаря – 2 броя. 
- проведени разговори с кмета на общината по въпроси от жалбите на хората от 

приемните дни – всяка седмица в дните понеделник и сряда. 
- проведени развори с областния управител на Област Русе по въпроси, свързани 

със сигурността и правата на населението – 3 пъти. 
Общественият посредник отделя време за проучване на жалбите, срещи и отговори 

на тези, за които има основание. Съгласно разпоредбите на приетия  от Общинския съвет 
Правилник, всеки месец се изготвя отчет за дейността на омбудсмана и се предава в 
счетовоството на общината. 

Част от дейността на Обществения посредник е обвързана и с работата на 
Общинския съвет. Преди всяка сесия  се запознава с докладните записки и взема 
отношения на сесия по някои от тях, свързани с правата на хората, административното 
обслужване и принципите на доброто управление. 

Като цяло анализът за дейността през 2017 година показва, че жителите на 
общината търсят омбудсмана по широк кръг въпроси и проблеми.  

Продължава доброто взаимодействие на обществения посредник с общинския съвет 
и общинската администрация така, че заедно да работят за интересите, правата и 
достойнството на гражданите. Местният омбудсманът подпомага и дейността на Община 
Две могили и Общинския съвет да подобрят условията за живеене чрез изграждане на добра 
инфраструктура, улично осветление, почистване на шахти, речни корита, извеждане на 
животните от населените места, против високите нива на шум, Мотивира писмени 
предложения до министерства и агенции за необходимостта да се извършат ремонтни 
дейности на мостове и съоражения, които застрашават живота и сигурността на 
населението. 

Местната власт е най-близо до гражданите. От нея те очакват съдействие за 
решаване на част от проблемите си. Общинската администрация трябва да приеме факта, че 
нейната дейност подлежи на публичен граждански контрол. 

Сигналите за нарушени права при обществените услуги са най-много. Независимо, 
че държавата е създала регулатори за цени, услуги и защита на потребителите, гражданите 
търсят съдействие на местно ниво от високомерието на монополите към отделния 
гражданин и чувството на ненаказаност при явно нарушени права на потребителите. 

Организирането на приемни по населени места  е предпочитаният начин 
общественият посредник да разговаря с хората, да изслушва техните жалби, да дава 
консултации, да взема пряко отношение от нарушените им права. От проведените 
многобройни открити приемни по места установих, че те дават гласност на натрупаните 
обществени настроения на хората. Участието на кметовете и кметските наместници спомага 
те да се запознаят по-добре с желанията и критиките на местното население. А това 
подобрява и работата на общинската администрация и общинския съвет.  

И в Община Две могили населението не участва в процесите на управление на 
населените места.  Единици са тези, които са се възползват от правото си да се изказват, да 
отправят питания, становища и предложения по време на заседания на Общинския съвет.  
Гражданите трябвя да пазнават и воюват за своите права и да отстояват законните си 
интереси. В този двустранен процес омбудсманът ще продължи да посредничи и съдейства 
при решаване на спорни въпроси между  тях  и администрацията. 

Общественият посредник на Община Две могили използва правомощията си да 
работи и с министерства, съд и прокуратура. Участва във всички  срещи с националния 
омбудсман и споделя своя опит. От офиса на Европейския съюз в Русе получава актуална 
информация и за дейността на европейския омбудсман Емили О Райли. 
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Хората искат да бъдат изслушвани и да се консултират. Предпочитат да казват за 
нарушените си права устно. Писмените жалби с имената, адреса и кратко описание на 
проблема не са предпочитани, но са законова форма, по която работи общественият 
посредник. 

Взаимоотношенията на коректноаст и принципност между обществения посредник, 
общинската администрация и общинския съвет са гарант в защита правата и достойнството 
на гражданите. Прозрачност и контрол при управлението на общината – това споделят 
повечето от гражданите.  

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

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Искам да благодаря за добрата работа на г-н Борисов, защото смятам, че 

благодарение на неговата работа, той спомага за разрешаването на редица проблеми на 
хората свързани с кражби, нарушаване на различни права, сметища и т.н. 

 

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

118/16.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 118 от 16.04.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 763   

1. Приема за сведение Отчет за дейността на обществения посредник при Община 
Две могили за 2017 г. 

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за 2017 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/16.04.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2018 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2018 г. 

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

Предложено ни е за приемане някои промени по бюджета на Община Две могили в 
разходната част. Промените в капиталовата програма са основно от прецизиране на 
размера на необходимите суми, отпадане на закупуването на сметосъбирачна машина и 
добавяне на нов обект, а именно: 

- увеличение на необходимата сума за закупуване на автомобил за ДСП от 
10 000 лв. на 23 180 лв.; 

- добавяне на нов обект „Изграждане на покрит паркинг” в двора на 
Поликлиниката за 11 820 лв. 

- отпадане на „Камион за чистене на улици” за 25 000 лв. 
Също така по препоръка на Министерство на финансите, поради по-специфичния 

начин на планиране и отчитане на съфинансиране по Проект „Красива България”, трябва 
да отпадне от списъка на капиталовите разходи сумата от 15 000 лв., тъй като не е от 
СЕБРА. Отчитането на тези средства остава по параграф 61-02 „Предоставен трансфер”.  
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

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

119/16.04.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.04.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2018 г. и 

актуализация на плана на капиталовите разходи за 2018 г. 

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

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

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе предлагам и Докладна записка с вх. 
№ 119 от 16.04.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 764 

  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.05.2018 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2018 г., съгласно Приложение 2. 
 3. Изменя в приложение 6, т. 7 от Решение № 701 прието с протокол № 
34/26.01.2018 г., както следва: 
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№ Име на пътуващия % Месторабота Длъжност Маршрут 

7. Снежана Христова 
Иванова 

85 Кметстко наместничество 
с. Каран Върбовка 

Ст.специалист  Две могили-
Каран Върбовка-
Две могили 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.05.2018 г.  
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/16.04.2018 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2018 година. 

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

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 
и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе, Кметът на Общината ни 
уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за първо 
тримесечие на 2018 г. 

През месец февруари промените са следните: 
1. Съгласно изискванията на чл. 37 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. в бюджета на 
Община Две могили разходите за СБКО във всички дейности и поделения са планирани в 
параграф 10-91 от Единната бюджетна класификация за 2018 г. Начинът на 
изразходването на тези средства се решава на общо събрание на работниците и 
служителите и се налага корекция на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни 
кредити. Средствата за СБКО се получават от работниците и служителите във вид на 
възнаграждение и ще се отчитат в параграф 02-05 и съответните параграфи за дължимите 
осигурителни вноски.  

2. Постъпила е докладна записка от СУ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили за 
увеличение в приходната им част по §36-19 с 50 лева и отнесени в разходната част по §10-
15. 

3. Постъпило е дарение за „Защитено жилище” с. Могилино - 117 лева, които ще 
бъдат изразходени за материали. 

4. Постъпили ликвидационни дялове от „Черни лом” – 684 лева, които са 
използвани за допълване на субсидията за тенис. 

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

увеличение на §19-01 и намаление на §19-81 със 140 лева. 
2. Постъпила докладна записка от СУ „Св.св. Кирил и Методий” Две могили за 

увеличение в приходната им част по §36-19 с 40 лева и отнесени в разходната част по §10-
15. 

3. Постъпила е докладна записка от кметство с. Помен за промяна в дейност 
„Клубове на пенсионера и инвалида” за увеличение в § 10-16 и намаление в § 10-15 с 30 
лева. 

4. Постъпила е докладна записка от ЗЖХУИ с. Могилино за извършване на 
компенсирани промени  по параграфи в рамките на дейността. 

5. Постъпила е докладна записка от ЦНСТВХУИ гр. Две могили за извършване на 
компенсирани  промени  по параграфи в рамките на дейността. 

6. Постъпила е докладна записка от ЦНСТВХУИ гр. Две могили за извършване на 
компенсирани  промени  по параграфи в рамките на дейността. 



 16

7. В ДГ „Първи юни” с. Баниска се увеличава § 05-52, а се намалява § 05-51 с 36 
лева. 

Първостепенния разпоредител Община Две могили: 
В дейност „Общинска администрация” намаление на § 10-15 със 7 316 лева, 

намаление на §01-01 и увеличение на §02-02 със 760 лева. В дейност „Общински съвет” се 
увеличава §10-51 и увеличава §10-52 със 156 лева. В дейност „Др. дейности по 
вътрешната сигурност” се увеличава § 10-51 и намалява § 10-15 с 248 лева, увеличава се 
§10-62 и намалява §10-15 с 1 лев. В дейност „Осветление на улици и площади” се 
намалява §10-16 със 125 лева, а се увеличават §10-30 със 113 лева и §10-62 с 12 лева. В 
дейност „Чистота” се увеличава §02-08 и намалява §01-01 с 2 459 лева във връзка с 
изплатено обезщетение. В дейност „Др.дейности по селско и горско стопанство” се 
увеличава § 10-15 с 4 500 лева. В дейност „Други некласифицирани разходи” се намалява 
§ 22-24 с 1 000 лева, а се увеличава § 29-91 с 4 316 лева. 
 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

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

120/16.04.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.04.2018 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

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

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

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2018 

година. 

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

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

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.40, ал.4 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 120 от 
16.04.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 765 

  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за първо 
тримесечие на 2018 година. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/17.04.2018 г., относно: 

Сключване на Договор за установяване на партньорски отношения между Община Две 
могили, Република България и Община Биелск Подласки, Република Полша. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През 2010 година , след решение на Общински съвет Две могили е одобрено и 
подписано Споразумение за партньорство и сътрудничество между Община Две могили и 
Община Билск Подласки, Република Полша. 
 Срокът на договора е изтекъл, но общинските ръководства изразяват съгласие за 
продължаване на сътрудничеството в различни области на обществения живот.  

Ръководството на Община Биелск Подласки, в лицето на кмета г-н Ярослав 
Боровски, заявяват своето желание за подновяване на договора за сътрудничество с 
нашата община, ползите от което ще се проявяват в изпълнение на международни проекти 
за обмен на опит в управлението; осигуряване на почивки в България или Полша, както и 
за всички дейности от общ характер.  

Във връзка с предварителните договорености между двете страни, на 11 май 2018 
г., по време на Седмицата на Община Две могили, се очаква кметът на Биелски Подласки 
за подписване на договора за установяване на партньорски взаимоотношения между двете 
общини.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

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

122/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, ал. 2, т.24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 122 от 17.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 766 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да сключи Договор за установяване на 
партньорски отношения между Община Две могили, Република България и Община 
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Биелск Подласки, Република Полша за развитие на ползотворни двустранни връзки между 
двете администрации в различни области на дейност и изпълнение на бъдещата програма 
за сътрудничество. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия по 
сключване на Споразумението за сътрудничество. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/17.04.2018 г., относно: 

Сключване на Договор за установяване на партньорски отношения между Община Две 
могили, Република България и град Кълъраш, Република Молдова. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През 2010 година в Кълъраш, Република Молдова бе подписан договор за 
сътрудничество между Община Две могили и град Кълъраш. 
 Срокът на договора изтече, но общинските ръководства изразяват съгласие за 
продължаване на сътрудничеството в различни области на обществения живот. 

Ръководството на град Кълъраш, в лицето на кмета г-н Николай Мельник, прояви 
желание за подновяване на договора за сътрудничество с нашата община, ползите от 
което ще се проявяват в изпълнение на международни проекти за обмен на опит в 
управлението; осигуряване на почивки в България или Молдова, както и за всички 
дейности от общ характер.  

Във връзка с предварителните договорености между двете страни, на 11 май 2018 
г., по време на Седмицата на Община Две могили, се очаква кметът на Кълъраш за 
подписване на договора за сътрудничество.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

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

123/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, ал. 2, т.24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 123 от 17.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 767 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да сключи Договор за установяване на 
партньорски отношения между Община Две могили, Република България и град Кълъраш, 
Република Молдова за развитие на ползотворни двустранни връзки между двете 
администрации в различни области на дейност и изпълнение на бъдещата програма за 
сътрудничество. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия по 
сключване на Споразумението за сътрудничество. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/17.04.2018 г., относно: 

Информация за дейността на Специализирано звено” Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” и насоки за работата им през 2018 г. 
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По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” /СЗ 
„КООРС”/ към Община Две могили извършва частна охранителна дейност, съгласно чл. 5, 
ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност по т. 5 – самоохрана на имущество на 
търговци или юридически лица. Лицензът е за извършване на дейности на територията на 
област Русе. 

Тяхно задължение е да охраняват имуществото на общината и на други 
юридически и физически лица от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, 
извършване на проверки по сигнали, оплаквания и жалби. В изпълнение на своите 
задължения те съставят актове и фишове по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания за установяване на административни нарушения. При опазването 
на обществения ред си взаимодействат с органите на РУ – Две могили. 

С наше Решение № 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. е променен численият 
състав на СЗ „КООРС” от 7 на 4 служители, като при необходимост звеното може да 
привлича нещатни сътрудници.  

През 2017 г. са издадени 30 наказателни постановления по актове, съставени от 
служителите на СЗ „КООРС”, които са за: 

1. Нарушение по Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, 
опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили: 
- Чл. 10, т. 8 - липса на предпазна престилка и регистрационна табела на превозно 

средство с животинска тяга – 11 бр.; 
- Чл. 26, т. 8 - изхвърляне на оборска тор на нерегламентирани места – 8 бр.; 
- Чл. 26, т. 2 - изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани места – 2 бр.; 
- Чл. 10, ал. 10 - оставяне без надзор на домашно животно – 1 бр.; 
- Чл. 32, т. 5 - стадо в селскостопански земи – 4 бр. 

2. За нарушение на Закона за горите – 1 бр. 
3. За нарушение по чл. 35, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското 

имущество – 3 бр. 
Общият размер на наложените санкции е в размер на 2 500.00 лева, като платените 

наказателни постановления са за сумата от 600.00 лева. 
 Съвместно със служители от РУ-Две могили са охранявани мероприятия като: 

- Фолклорния фестивал  „Жива вода” в с. Каран Върбовка; 
- Храмовия празник на манастир „Света Марина” в с. Каран Върбовка; 
- Театри, концерти и други мероприятия, свързани с опазване на обществения ред 

и сигурността на жителите и гостите на община Две могили. 
Активно участие и помощ са оказвали и при снегопочистването и опесъчаването на 

Общинската пътна мрежа в общината. 
Пълно съдействие са оказвали и на кметствата от общината при възникване на 

пожари, наводнения и други инциденти, свързани с опазване живота и здравето на 
населението. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
информацията и излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Много лаконична информация за дейността на специализираното звено. Записано 

е, че съставените наказателни постановление са 30 на брой на обща стойност в размер на 
2 500.00 лева, като платените наказателни постановления са в размер на 600.00 лева. 
Какво се случва с останалите наказателни постановления? Специализираното звено е 
регистрирано за охрана на общинско имущество, а не за частна дейност. 
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2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Всяка година получаваме такава информация. Специализираното звено е на пряко 

подчинение на Кмета на Общината, в което са назначени 4 човека и това буквално са 
момчета за всичко. Когато пътувам от Помен за Две могили всеки ден срещам автомобил 
на КООРС, които наистина си вършат много добре работата. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Наистина задачите на тези 4 човека, които работят към звеното са наистина много и 

аз само ще Ви отбележа по имена кои са те: Георги Владимиров – освен служител на 
КООРС е и шофьор на служелните автомобили на Общината, извозва и децата с 
училищния автобус сутрин и вечер; Христо Билчев – отговаря и за бедствията и за 
авариите и за съставянето на актове, непрекъснато обикаля някъде из Общината; Ангел 
Сапунджиев – освен служител на КООРС е и горски стражар и последния служител е 
Иван Симеонов, с който ще проведа един много сериозен разговор в понеделник. 

По отношение на лицензите – наистина лицензът е само за охрана на общинска 
собственост, който изтича тази година м. септември. С г-жа Хюлия Севдалиева обмисляме 
вариант, с който ще се подобри работата на звеното и вместо да се издават нови лицензи, 
които ще ни спестят много финанси и бюрокращина. Но все още го обмисляве и когато го 
решив ще бъдете запознати.  

По отношение за събираемостта винаги сме се стремили да не натоварваме 
финансово населението, изпращаме първо напомнителни писма, след като изтече срока, 
отново изпращаме напомнителни писма и чак след това ги даваме на ЧСИ. 

 

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

124/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с Решение № 672 
взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 33/22.12.2017 г. и 
Докладна записка с вх. № 124 от 17.04.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 768 

  

 1. Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на 
обществения ред и сигурност” и насоки за работата им през 2018 г. 
 Приложение: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и 
опазване на обществения ред и сигурност” и насоки за работата им през 2018 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 125/17.04.2018 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С наше Решение № 526 по Протокол № 25/28.04.2017 г., е приета Общинска 
Програма за закрила на детето за 2017 г. Програмата е разработена в съответствие с 
приоритетите на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., която дава рамката на 
държавната политика за детето, конкретизирана в годишна Национална програма за 
закрила на детето, в която се регламентират конкретните задължения на всички държавни 
институции, ангажирани в изпълнението на дейностите и осигуряващи спазване на 
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правата на децата в Република България. Разработeна е в съответствие с целите и 
принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, 
определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на 
децата за период от десет години. 

Реализирането на политиката за закрила на детето на общинско ниво се 
осъществява чрез изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, която се 
изготвя всяка година и е стратегически документ, който определя приоритетните 
направления и потребности на различните целеви групи деца и техните семейства. 
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до 
навършването на 18 години”. 

Основните приоритети са: Намаляване на детската бедност и създаване на условия 
за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството; 
Образование - Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и 
училищно образование на всички деца; Подобряване здравето на децата; Защита на децата 
от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; Насърчаване участие на 
децата в обществения живот; Спорт, култура, свободно време. 

Дейностите, включени в програмата, са съобразени с потребностите за грижата на 
децата в Община Две могили и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, 
работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. 
Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките 
за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на 
основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 

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

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

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

125/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 125 от 17.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 769 

  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2017 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2017 г. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 126/17.04.2018 г., относно: 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година в Община Две 
могили. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Настоящата Общинска програма документира волята и готовността на 
институциите в община Две могили за повишаване качеството на живот на децата. 
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Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето „Дете е всяко физическо лице до 
навършване на 18 години”. 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Две могили за 2018 
г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната 
стратегия за детето 2008-2018 г., Закона за закрила на детето. Общинската програма е 
разработена в съответствие с Националната програма за закрила на детето и цели 
синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените 
организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община 
Две могили. 

Приоритетните области на програмата са: Намаляване на детската бедност. 
Създаване на условия за социално включване на децата; Осигуряване правото на детето на 
достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот; Осигуряване 
правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; Образование. 
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование; Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, 
злоупотреба и други форми на експлоатация; Насърчаване участието на децата в 
обществения живот; Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на 
децата; Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 

Принципите на Общинска програма за закрила на детето в Община Две могили за 
2018 г. са осигуряване достоен начин на живот на детето; интересите на детето са от 
първостепенно значение при намеса в неговия живот; гарантиране на гражданските и 
политическите права на детето; зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи 
личността му; защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално и  
сексуално; отглеждане на детето в семейна среда; специална закрила на дете в риск или с 
изявени дарби; насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 
подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно 
техните личностни и социални качества, грижа за тяхната професионална квалификация. 

Целта на програмата е да се гарантират основните права на детето във всички 
сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, 
физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща 
икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 
Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на 
всички деца на територията на община Две могили. 

Основните задачи, заложении в програмата са: работа по превенция на 
изоставянето на деца; реинтеграция на деца в семейна среда; подкрепа на семейства с деца 
в неравностойно социално положение; гарантиране на равен достъп на децата до 
качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация; 
осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални 
образователни потребности в детски градини и училища; подкрепа на деца с отклоняващо 
се поведение, малтретирани деца и др.; повишаване ефективността на мерките за защита 
на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; предотвратяване 
отпадането на деца от училище; намаляване на детската бедност и създаване на условия за 
социално включване на децата; развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на 
социалната им изолация; партньорско сътрудничество между ведомства, институции и 
организации, насочено към помощ и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение; 
превенция на детска престъпност; превенция за отпадане от училище на децата, 
подлежащи на задължително обучение; повишаване здравната култура на децата. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложената Програма за закрила на 
детето в Община Две могили за 2018 г. и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 
126/17.04.2018 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 комиси и взаимодействието му с 
Общинската администрация, чл. 3, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за 
закрила на детето и Докладна записка с вх. № 126 от 17.04.2018 г. след проведено 
явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 770 

  

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Две 
могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за 
изпълниние решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Две 
могили. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 127/17.04.2018 г., относно: 

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

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

животновъдство и гори”: 

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите 
за отопление на общински и обществени учреждения от горски и извън горски територии, 
собственост на Община Две могили. 

За предстоящия отоплителен сезон, в общинска администрация са постъпили 
заявки от кметовете и кметските наместници на населените места в общината за нужните 
количества дърва за огрев за общински и обществени учреждения. Общото количество на 
заявените дърва е в размер на 596 куб.м пространствени, като разходите за добива и 
доставката им ще е около 13 650.00 лв. без ДДС. В допълнение се извърши проверка от 
общинска администрация за наличие на остатъчни количества дърва за огрев от 
предишния отоплителен сезон, като се установи, че общо наличната в кметствата 
дървесина е в размер на 40 куб. м. пространствени.  

Предвид постъпилите заявки, направените редукции и констатациите от 
извършената проверка, Кметът на Общината предлага за предстоящия отоплителен сезон 
2018 г. – 2019 г., Община Две могили да достави по учреждения количества дърва за 
огрев, които са представени в табличен вид в докладната записка. 

След задоволяване нуждите за отопление на общински и обществени учреждения, 
предлагам остатъкът от предстоящата за добиване дървесина, да се продаде на местното 
населението по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили с Решение № 507, 
взето на заседание по Протокол № 24 от 24.03.2017 г. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 
в нея да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
127/17.04.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.04.2018 година  
 

Относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за 

отоплителен сезон 2018-2019 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за 

населението на Община Две могили. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с 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, т.2 и ал. 2, чл. 114, ал. 1 от Закона за 
горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 46, т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 4, чл. 66, 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, т. 2 от Наредба №23 за управление на 
общинските горски територии в община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 127 от 17.04.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 771 

  

1. Дава съгласие да се достави за безвъзмездно ползване по учреждения, 
количествата дърва за огрев, определени в Таблица № 1 за отоплителния сезон 2018 г. – 
2019 г.  

 Таблица № 1 
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м³ м³ м³ м³ м³ м³ м³ м³ м³ м³ 

1 Две могили   10 5 5 5 

Автогара 10 

80 20 60 

Временна заетост 10 
База 5 
База – за резерв 22 
Хриситянски 
гробища 

3 

Клуб на 
интелектуалеца 

5 

2 Пепелина       Хижа „Орлова чука” 10 10 0 10 
3 Широково  15 5      20 5 15 

4 Острица  10 5 5 3  
Здр.кабинет 3 

31 5 26 
Автоспирка 5 

5 Кацелово 25 15 10 5   

Здравна служба 
Християнски гробища 
Мюсюлмански 
гробища 

5 
1 
1 

62 0 62 

6 К. Върбов  50 10 5 3 3 Манастир 5 76 5 71 

7 Батишница  25 5 5 3 3 
Здравен кабинет 5 

50 0 50 
Чакалня 4 

8 Бъзовец 20 25 10 5 3 3 
Църква - Съботианска  3 

80 5 75 
Църква - Адвентиска 3 

9 Чилнов  25 0 5 3 3 Чакалня 5 41 0 41 
10 Баниска 40 40 5 5 3 3 Чакалня 5 101 0 101 
11 Помен  30 5      35 0 35 
12 Могилино  35 10 5     50 0 50 
 ОБЩО: 85 270 75 45 23 20  110 636 40 596 

2. Дава съгласие, при изявено желание от страна на ветерани от войните, с 
настоящ адрес в общината, посочени в таблица № 2, да закупят дърва за огрев от 
Община Две могили за 2018 г. в размер до 3 куб.м. пространствени, на преференциални 
цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили за дървесината, 
добита от горски и извън горски територии– общинска собственост. 

          Таблица № 2 

Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес Дърва 

Чилнов 1. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 3 куб.м 

Баниска 1. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 3 куб.м 

Кацелово 2. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 3 куб.м 

   Общо : 9 куб.м. 

3. Добивът на дървесината да се извърши от участъци и обекти, определени в т. 1.1, 
т. 1.4 и т.1.5 от Решение № 506, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 24/24.03.2017 г.  

4. Дава съгласие остатакът от добитата дървесина, след задоволяване нуждите на 
общински и обществени учреждения да се продаде на физически лица, които не са 
търговци- за лична употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения 
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ценоразпис на Община Две могили за дървесината, добита от горски и извън горски 
територии – общинска собственост. На домакинство да се дават не повече от 10 пр. куб.м 
дърва. Не се разрешава продажбата на дърва на лица с адрес, който не е на територията на 
Община Две могили. 
 5. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото решение и по организирането и провеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина, като сключи 
допълнително споразумение за определените в т. 1 количества дървесина към Договор за 
добив и доставка на дървесина № 295/14.11.2017 г., който е със срок на действие до 
31.12.2018 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 128/17.04.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите 
от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през последната година и проблемите, 
които стоят пред него. Информацията е много подробна и аз ще отразя само проблемите, 
които стоят за разрешаване в село Баниска. 

Един от основните проблеми е, че сградата на кметството е построена 1922 година, 
през годините са извършвани малки ремонти като по-основно на покрива (разместени 
цигли и подмазване на капаци). Дограмата на прозорците почти не се отваря, входната 
врата е прогнила и при по-силен натиск се отваря, вътрешната тоалетна е с разрушена и 
изронена мазилка. В гаража при валежи се стича вода от пропуканата плоча. Жилището на 
специалиста е с течащ покрив. Плочника пред читалището е улегнал и водата влиза в 
основите. Читалището се нуждае от основен ремонт. В ОУ „Христо Ботев” е с остаряла 
материална база, за която е необходим основен ремонт – течащ покрив, изкъртена външна 
мазилка и ронеща се вътрешна боя. Необходим е и основен ремонт на сградата, където се 
помещава ДГ „Първи юни”. 

Проблем има също така и на стадиона в селото, който не е водоснабден и сградата е 
с пропукани (сцепени) стени. 

Основен проблем в селото е също така и остарялата водопроводна мрежа, която 
води до чести аварии, които остават разкопани и незаринати продължително време, а след 
като ги преасвалтират след определено време изкопите се улягат. Отводнителната канавка 
по ул. „Баниски лом” е разрушена и на места пропаднала. Отводнителния канал по 
ул.”Хан Исперих” е пропаднал. По отводнителните канали металните решетки са огънати 
като това дава предпоставка за пропадане на шахтите. На ул. „Ал. Стамболийски” след 
наводнението през 2005 година, която беше бетонирана, в момента бетонът е разрушен 
като на места се подава арматурата. Отводнителното дере преминаващо между 
ул.”Изгрев” и ул. „Божур” създава проблем при отичане на дъждовни води, както и мостът 
който свързва двете улици е улегнал и пропукан, тук е необходима техника която да 
разшири дерето. 

От 110 бр. контейнери, на територията на селото има 80 бр. контейнери, които са 
твърде малко за задоволяване потребностите на населението, от които половината са 
пробити или със счупени колела 
 Проблем също така има с транспорта, тъй като селото няма връзка до гр. Бяла 
където населението ползва услугите на община, съд, прокуратура, НОИ, бюро по труда и 
др. Автобусната спирка е с пропукан и течащ покрив  необходим е ремонт на 
помещението  
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 В мюсюлманските гробища има необходимост от допълнително място за 
покойници, а в новия християнски парк има скъсана и унищожена оградна мрежа в 
разстояние на 10 метра. Старият християнски парк е със силната захрастеност от лиани, 
шипки, храсти – правено е няколкократно  изчистване но храстите наново избиват – целта 
която е поставена е да се унищожат чрез третиране с препарат за да може тогава по лесно 
да се окосяват. 

На територията на село Баниска се намира стената на язовир „Баниска”, откъдето 
започва и река „Баниски лом”, която минава в близост до къщите в ниската зона на селото. 
Коритото на реката е силно захрастено като клоните на върбите са над и в самата вода, 
които клони при по-висока вода в реката представляват естествен бент за задържане на 
вода. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е представената ни информация да бъде приета. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 
Проблемите в селото са наистина много и най-големите са свързани с остарялата 

пътна инфраструктура. Всички улици в селото са с дупки и години наред нито един лев не 
е влизал в моето село за ремонт на улиците. Липсата на работна ръка също е много голям 
проблем, защото знаете, че аз каквото и да искам да направя, без работна ръка не става. 

 

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

128/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 
33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 128 от 17.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 772 

  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.04.2018 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинска стратегия за развитието на социалните услуги за 2017 г. 
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

На предходното заседание на Общинския съвет, проведено през месец март, 
приехме Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие 
на социалните услуги за 2019 г. в Община Две могили. Сега ни се представя отчета за 
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 година. 
В началото му се отбелязва неблагоприятната демографска картина за общината, а именно 
– населението е застаряващо, раждаемостта е ниска, а смъртността се увеличава. 

Към 31.12.2017 г., населението по постоянен адрес в общината е 9 715 души. Двете 
детски градини се посещават от 188 деца, а в основното и във двете средни училища, 
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общо се обучават 664 ученици. В Бюрото по труда, към 31.12.2017 г. има 616 лица 
регистрирани като безработни. От тях 17 лица са с висше образование, 259 – със средно, 
53 – с основно и 287 лица – с начално и по-ниско образование.  

По програми за временна заетост, финансирани от държавния бюджет и от ОПРЧР 
чрез ЕСФ са наети 23 лица.  

Обект на социално подпомагане под линията на бедност  са били 82 случая, а лица 
или семейства с достъп до целева помощ отопление за отоплителния сезон 2017/2018 г. – 
481 случая. 

На територията на общината живеят 665 лица, които имат различни увреждания, за 
които са получили общо 1379 месечни добавки за социална интеграция. 

Описани са социалните услуги, които се реализират в общината с техния щат, 
капацитет, финансиране, проблеми и т. н. 

Не е подминат и въпроса за децата, които се отглеждат в семейства с риск. 
Посочено е, че през 2017 г. са регистрирани 63 случая. Нямаме случай през отчетната 
година на деца, жертва на насилие или трафик. Регистрирани са два случая  на побой и 
кражба от две лица – едното е непълнолетно, а другото – малолетно. Съставени са 11 акта 
на родители, които не осигуряват присъствие на децата си в  училище. При близки и 
роднини са настанени 3 деца. В табличен вид са посочени брой случаи, в които са 
подпомогнати деца от Дирекция „Социално подпомагане”.   

Четвърта комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 20.04.2018 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения 
проект за решение с приложения към него Отчет за изпълнението на Общинската 
стратегия за развитието на социалните услуги за 2017 година в Община Две могили . 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

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

129/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 129 от 17.04.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 773 

  
1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Две могили за 2017 г. 
Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Две могили за 2017 г. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/19.04.2018 г., относно: 

Разпореждане с движими вещи – общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Галя Додева– член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на движими вещи – 5 броя таблети марка Леново 
2А7-30. Същите не се ползват и няма да се използват за нуждите на общинска 
администрация.  

Същевременно ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили 
участваха за четвърти пореден път в Световното ученическо първенство по тенис на маса, 
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което тази година се проведе в Република Малта. Отборът на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили бе единственият отбор от Република България взел участие в 
спортния форум. Българките заеха престижното 10-то място в крайното класиране, като 
достойно представиха държавата, града и училището си. Поради, което Кметът на 
Общината ни предлага да вземем решение за дарение на описаните по-горе движими вещи 
на участниците в Световното ученическо първенство по тенис на маса. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение представен в докладната записка 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. № 

132/19.04.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.04.2018 година  
 

Относно: Разпореждане с движими вещи – общинска собственост. 

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

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

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 34, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 132 от 19.04.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 774 
  

1. Дава съгласие за дарение на движими вещи - 5 броя таблети с марка „Леново 2 
А7-30” със серийни номера HA0Q399Y, HA0Q33VH, HA0Q37CV, HA0Q2ZBV, 
HA0Q2VUC на отбора по тенис на маса от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили, участвали в Световното ученическо първенство по тенис на маса: 

1. Ивет Ивайлова Илиева; 
2. Мирослава Димитрова Андронова; 
3. Виктория Николаева Стефанова; 
4. Хюмра Асанова Кервенджиева; 
5. Моника Цанкова Цанева. 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши всички необходими 

действия за изпълнение решението на Общински съвет. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/19.04.2018 г., относно: 

Поставяне в село Батишница на паметна плоча във връзка със 140-години от Руско – 
турската освободителна война. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През м. октомври 2017 година Регионалният комитет за отбелязване на 140-
годишнината от Руско-турската освободителна война и възстановяване на българската 
държавност, съвместно с участието на Сдружение на приятелите на Русия „Александър 
Невски” Русе и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД – Дружество 1940 
– Русе, на свое заседание приема план за мероприятията, които ще се проведат в чест на 
годишнината. Едно от тях е и поставяне на паметна плоча в с. Батишница върху каменен 
блок. Инициативен комитет от селото подготви предложение до Община Две могили за 
визията на възпоменателната плоча, като представи и историческите факти за това, че в 
района на селото е бил разположен Щаб на 35-та дивизия от руската армия. Идеята е 
върху каменния блок да се постави надпис за историческото събитие.  

На проведена среща на кмета на общината, проведена в края на м. януари 2018 г. с 
жителите на с. Батишница, не е имало противници на идеята за поставяне на плочата. 
Място за поставянето й ще бъде срещу Кметство с. Батишница. 

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

 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

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

136/19.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

 

По шестнадесета 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. 1, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията и 
чл. 11 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Две могили, Област Русе и Докладна записка с вх. № 136 от 19.04.2018 г. 
след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 775 
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1. Дава съгласие за поставяне на възпоменателна плоча върху каменен блок в 

зелената площ срещу Кметство с. Батишница, съгласно одобрена схема от главния 
архитект на общината, неразделна част от настоящото решение. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 112/13.04.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за раждане на 
първо дете – Нехир Исмаилова Азисова. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Айсел Расимова Исмаилова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

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

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

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

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

112/13.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 112 от 13.04.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 776 

  

1. Отпуска на Айсел Расимова Исмаилова, живееща град Две могили, ул. „Средна 
гора” № 16, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на 
първо дете –  Нехир Исмаилова Азисова, родена на 10.03.2018 г. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 113/13.04.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Христова Ботева за раждане на 
първо дете – Емилия Красимирова Цонева. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Белослава Христова Ботева. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
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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 Ботева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

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

113/13.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 113 от 13.04.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 777 

  

1. Отпуска на Белослава Христова Ботева, живееща в град Две могили, улица 
„Възраждане” № 38, еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева, за 
раждане на първо дете – Емилия Красимирова Цонева, родена на 20.03.2018 г. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 140/26.04.2018 г., относно: 

Допълнение на Решение № 738 по Протокол № 36/30.03.2018 г. на Общински съвет Две 
могили. 

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

На своето заседание през м. март 2018 г. взехме решение, с което приехме 
Окончателния баланс и пояснителен доклад към 2017 г. на Ликвидатора на „Черни Лом 
2018” ЕООД - в ликвидация, приехме и годишния отчет и удължихме срока на 
ликвидацията.   

Със Заявление с вх. № 20180330143235 в Търговския регистър са входирани 
документите за заличаване на дружеството от Търговския регистър към Агенция по 
вписванията. 

С уведомително писмо от 20.04.2018 г. е изпратен отказ, с който се отказва 
вписването/обявяването/заличаването по партидата на „Черни Лом 2008” ЕООД, в 
ликвидация, като мотивите за отказа са подробно описани. 

В нашата компетентност е да гласуваме разпределението на имуществото на 
дружеството останало след ликвидацията и на неговото заличаване.  

Това налага да бъдат добавени точки към Решение № 738 по Протокол № 
36/30.03.2018 г., със следното съдържание: 

„Т. 4. Приема Окончателен баланс и пояснителен доклад към баланса към 31.03. 
2018 г. на Ликвидатора на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили. 
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Т. 5. Имотите и вещите, останали след разпределение на имуществото и 
удовлетворяване на кредиторите, се придобиват  от общината при ликвидацията  на 
търговското  дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, 
град Две могили и са разпределени и предадени на Община Две могили с приемо - 
предавателен протокол. 

Т. 6. Дава съгласие  за заличаване на „Черни Лом 2008” ЕООД- в ликвидация , гр. 
Две могили с ЕИК 200223749,с адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26 от 
Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

Т. 7. Задължава Ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД- в ликвидация да 
предприеме необходимите дейстивия за заличаване на дружеството от Търговския 
регистър към Агенция по вписванията 

Т. 8. Задължава Ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД- в ликвидация да 
представи в Общински съвет – Две могили удостоверение от Агенция по вписванията за 
заличаване на дружеството.” 

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

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

140/26.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 2, т. 6 от Закона за общинската собственост,  чл. 3, ал. 
2, т. 24 и чл. 57, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 140 от 26.04.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 778 

  

1. Допълва от Решение № 738 по Протокол № 36/30.03.2018 г., като създава нова т. 
4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 както следва: 

т. 4. Приема Окончателен баланс и пояснителен доклад към баланса към 31.03.2018 
г. на Ликвидатора на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили. 

т. 5. Имотите и вещите, останали след разпределение на имуществото и 
удовлетворяване на кредиторите, се придобиват  от общината при ликвидацията на 
търговското  дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, 
град Две могили и са разпределени и предадени на Община Две могили с приемо - 
предавателен протокол. .  

т. 6. Дава съгласие  за заличаване на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, гр. 
Две могили с ЕИК 200223749,с адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” 26 от Търговския 
регистър към Агенция по вписванията. 

т. 7. Задължава Ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация да 
предприеме необходимите дейстивия за заличаване на дружеството от Търговския 
регистър към Агенция по вписванията 

т. 8. Задължава Ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация да 
представи в Общински съвет – Две могили удостоверение от Агенция по вписванията за 
заличаване на дружеството.  

 

Двадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Галя Додева – Общински съветник: 
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Искам да направя едно съобщение – от вчера боблиотеката към НЧ „Светлина” 
село Чилнов обяви кампания под надслов „Лъч светлина и добрина”. По повод 11.05.2018 
г. – Празник на Светите братя Кирил и Методий и Ден на библиотикаря призовавам 
всички милеещи за чилновската библиотека да си закупят ключодържател на стойност 2 
лева с логото на библиотеката. Събраната сума ще бъде използвана за закупуване на нова 
литература. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
2, 5, 6, 12 и 15 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 03.05.2018 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) 


