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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 
 

№ 39 
 

Днес, 29 юни 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и деветото 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; 
Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; служители от Общинска 
администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

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

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
настоящото заседание, в деловодството на Общинския съвет постъпиха три докладни 
записки, които с оглед характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а 
именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/26.06.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/26.06.2018 г., относно: 
Изменение на Решение № 771 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 37/27.04.2018 г. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/27.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Янков Стоянов, живеещ в село 
Кацелово. 

Предлагам те да станат т. 20, т. 21 и т. 22, а т. 20 да стане съответно т. 23 от проекта 
ни за дневен ред. 

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

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 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: 
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/14.05.2018 г., относно: 
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2017 г.  

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/08.06.2018 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 

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

3. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 171/13.06.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.06.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2017 г. до 
31.05.2018 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. № 173/14.06.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – Товарен автомобил „Дачия 
докер”, с рег. № Р 7481 КВ и лек автомобил „Фолксваген джета”, с рег. № Р 2316 АХ за 
нуждите на ОП „Обществено хранене”. 

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

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

други дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/14.06.2018 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 175/14.06.2018 г., относно: 

Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

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

и гори”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/15.05.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.06.2018 г., относно: 
Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

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

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

други дейности”. 
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10. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 178/18.06.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2017-2018 г.  

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

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

11. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 179/18.06.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2017/2018 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 180/18.06.2018 г., относно: 
Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили в Списъка на средищните 
детски градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/21.06.2018 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

Докладва: Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/12.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Велиева Юсеинова за раждане на 
второ дете – Азар Юсеин Насуф. 

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

социални дейности”. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/12.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед за раждане на второ 
дете – Нелин Ахмед Ахмед. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емял Джан Адем за раждане на първо дете 
– Валерия Петрова Валентинова. 

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

дейности”. 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова за раждане на 
второ дете – Сонер Ибрахимов Юсеинов. 

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. № 187/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева за раждане на 
второ дете – Седат Илмиев Веждиев. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/21.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ергюнай Себахатинова Ахмедова за 
раждане на второ дете – Селин Алдинаева Ахмедова. 
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Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/26.06.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/26.06.2018 г., относно: 
Изменение на Решение № 771 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 37/27.04.2018 г. 

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

животновъдство и гори”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/27.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Янков Стоянов, живеещ в село 
Кацелово. 

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

дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/14.05.2018 г., относно: 
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2017 г.  

По нея докладва:  

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

Първоначалният бюджет на община Две могили за 2017 г. бе приет с Решение № 
444, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 22/27.01.2017 г. и е 
в размер на 6 391 642 лв., в това число: приходи за държавни дейности 3 518 300 лв. и 
приходи за местни дейности 2 873 342 лв. 

През отчетния период са извършени редица промени по бюджета на общината. 
След направената актуализация за 2017 г. разчетите на бюджета са както следва: 

план на приходи за държавни дейности 4 048 969 лв. и план на приходи за местни 
дейности 2 890 390 лв. 

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 3 856 772 лв. или 99 
% от годишния план. 

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са - 
/минус/ - 211 575 лв. и преходния остатък от 2016 г. – 197 299 лв. 

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2528271 лв.или 87,5% 
от годишния план.  
 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 
отчетния период са в размер на 3 856 772 лв.  
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 2 286 321 лв.  

Просрочените задължения към 31.12.2017 г. са в размер на 732 605 лв. По видове 
разходи те се подразделят на капиталови разходи от местни дейности – 4 754 лв., текущи 
разходи за местни дейности – 646 124 лв. и за държавните дейности – 81 727 лв. От общия 
размер на просрочените задължения – 110 259 лв. са на второстепенните разпоредители в 
общината. Само Общината е отчела просрочени задължения – 622 346 лв., като за 
местните дейности – 621 217 лв. и държавни дейности 1 129 лв.  

Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2017 г. на 
общината  възлиза на 6 385 043 лв. 
 През отчетния период на 2017 г. са постъпили средства по сметки на Европейския 
съюз – 413 560 лв.  
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През отчетния период по сметките за други средства от Европейския съюз са 
постъпили – 9 791 лв. по проект „Еразъм” в ДГ с. Баниска. Преходния остатък от 2016 г. е 
728 лв. или общо приход – 10 520 лв. 

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в СЕС – 413 560 лв. и ДЕС – 10 
520 лв.  
 Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 444 на 
Общински съвет Две могили от 27.01.2017 г. в размер на 546 126 лв. 

С Решение № 528/28.04.2017 г., Решение № 583/28.07.2017 г. и Решение № 
666/24.11.2017 г. на Общински съвет Две могили се актуализира плана за капиталовите 
разходи  и достигна размер на 549 011 лв. 
 По договор № 166 от 27.05.2014 г. между община Две могили и Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници” имаме отпуснат инвестиционен кредит в размер 
на 116 740 лв., за срок от пет години и 6 % фиксирана годишна лихва за целия период в 
размер 19846 лв. 
 Към 31.12.2017 г. общината има дългосрочен дълг в размер на 37 444,60 лв. 
главница и 1 685 лв. лихва. 
 Общината е сключила договор за краткосрочен банков заем-овърдрафт на 
15.12.2017 г. в размер на 100 000 лв. и максимална годишна лихва 2,3% или 2 300 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представения 
годишен отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, 
сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 
2017 г. и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
145/14.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките 

за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 

общинския дълг на Община Две могили за 2017 г.  
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
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 +   
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 Общо: 16   
 

По първа 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 и във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните 

финанси и чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 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 общината и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 145 от 14.05.2018 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 792 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. в съответствие с единната 
бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1/: 

6 385 043 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  467 983 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 158 705 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 4 746 125 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  144 404 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми - 71 448 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300 - 50 611 лева  
1.1.7. Средства по сметки  
  в това число: 

- преходен остатък от 2016 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на 2017 г. /минус/ 

 
245 522 лева 

- 255 637 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 3): 

 

6 385 043 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 3 856 772 лева 
1.2.2 Разходи за местни дейности 2 286 321 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
241 950 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
2017 г. в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   49 720 лева 
2.1.2. Получени приходи 363 846 лева 
2.1.3. Разходи 413 560 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  6 лева 
2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.2.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2016 0 лева 
2.2.2. Получени приходи 0 лева 
2.2.3. Разходи 0 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 
2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз  
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програма „Еразъм” и проект ТГС България- 

Румъния 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2016 728 лева 
2.3.2. Получени приходи 9792 лева 
2.3.3. Разходи 10520 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2017 г. в 
следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   264 331 лева 
3.1.2. Получени  и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 
- 23 13 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  262 018 лева 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2017 г., 

съгласно данните в Приложение №17 „Информация за общинския дълг издадените 
общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и 
издадените от тях гаранции през 2017 г на община Две могили” в следните размери: 

4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 79 296 лева 
4.1.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 
4.1.3 Изплатена лихва 18 161 лева 
4.1.4 Срок на инвестиционния кредит - 20.06.14 г. - 20.05.19 г. 60 месеца 
4.1.5 Лихвен процент 6,00 % 
4.2. Състояние на общинския дълг към 31.12.2017 г.   

4.2.1 Главница 37 444 лева 
4.2.2 Лихва 1 685 лева 
   
4.3 Получен краткосрочен заем -овърдрафт 100 000 лева 

4.3.1 Състояние на краткосрочния заем-овърдрафт към 
31.12.2017 г. 

100 000 лева 

4.3.2 Дължима лихва по овърдрафт 2 300 лева 
4.4 Състояние на издадените общински гаранции към 

31.12.2017 г. 

0 

 5. С решение № 447/27.01.2017 г. е открито производство по ликвидация на 
общинската фирма „Черни лом 2008” ЕООД гр.Две могили. Опреден е срок за 
приключване на ликвидацията 12 месеца. 

До сроковете на представяне на ГФО в общината има представена ликвидационна 
оборотна ведомост и баланс на общинската фирма към 31.12.2017 г.  

С Решение № 642 от 27.10.2017 г. Общински съвет опрощава остатъка от паричен 
заем в размер на 58 050 лева и в общината се прехвърлят всички активи и пасиви на 
общинската фирма и погасяване задълженията към кредиторите. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/08.06.2018 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 

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

С наши Решение № 136 от 09.03.2016 г. и Решение № 300 от 29.07.2016 г. дадохме 
съгласието си Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, с проект „Реконструкция на улици в 
Община Две могили” и сте упълномощили кмета на общината да предприеме 
необходимите действия за изпълнение на решението. 

С Решение № 313 от 10.03.2016 г. на Кмета на Община Две могили е открита 
процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Изготвяне на технически 
проекти за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски 
надзор”, Обособена позиция № 2 „Реконструкция на улици в община Две могили”.  

Проектното предложение не е получило финансиране от Програмата за развитие на 
селските райони. В тази връзка е обявен нов прием на проектни предложения по 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г., където съгласно Условията за кандидатстване, бюджетът 
за едно проектно предложение е намален и не може да надхвърля левовата равностойност 
на 600 000 евро за един кандидат община. В тази връзка Кметът на Общината ни предлага 
Община Две могили да кандидатства само с част от улиците, включени в следните обекти: 
Обект 2 – с. Кацелово, Обект 4 – с. Острица, Обект 5 – с. Чилнов, Обект 6 – гр. Две 
могили. 

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

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Бих искал да дам малко разяснение по този въпрос, тъй като миналата седмица 
дойде едно писмо в Общинска администрация от гражданин – възражение срещу това как 
са определени улиците, които да бъдат ремонтирани за град Две могили. 

На първия прием кандидатствахме където сумата беше около 1 000 000 евро като 
бяха включени улици от всички населени места, но при самото класиране за Община Две 
могили не ни достигнаха 2 точки, 64 точки беше минимума, който се финансира по 
проекта, но за съжаление град Две могили получихме 62 точки и финансиране няма. При 
втория прием сумата намаля на 600 000 евро за финансиране, затова беше необходимо 
част от улиците да бъдат намалени, които бяха заложени при първия прием. Конкретно за 
град Две могили – всички знаете за проекта Воден цикъл, но към настоящия момент няма 
финансиране. При самото кандидатстване всички знаете, че аз като възложител подписвам 
едни декларации, с които аз нямам право в следващите 7 години да прокопавам една така 
улица. Това ще ни върже ръцете за проекта за водния цикъл. Един от критериите за 
ремонта на улиците е да е от Републиканската пътна мрежа и да обслужва много жители и 
смятам, че тези улици, които съм посочил са най-подходящи. За ул. „Чипровци” и ул. 
„Христо Ботев” имахме готови проекти за междуведомствената комисия и правим всичко 
възможно да можем да ремонтираме и тях. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
168/08.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 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. № 168 от 08.06.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 793 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с 
проект „Реконструкция на улици в Община Две могили”  

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.  

3. Упълномощава и ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 171/13.06.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. 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”: 

В изпълнение на наше Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. ни е 
представена информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово за периода 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 171/13.06.2018 
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, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и 

Докладна записка с вх. № 171 от 13.06.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 794 
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1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Кацелово за периода 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Кацелово за периода 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.06.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Председателят на Общинския съвет ни е предложил за разглеждане отчет 
за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 31.05.2018 
година включително. 

През изминалия отчетен период Общинският съвет е провел седем редовни 
заседания и е приел 139 решения. 

През посочения период имаме едно върнато за преразглеждане наше решение от 
Областния управител на Област Русе, а именно: Решение № 664 по Протокол № 
32/24.11.2017 г., с което дадохме съгласието си имотите, стопанисвани от „Лигнум 
холдинг” АД да бъдат отдадени под аренда заедно (общо) за срок от 30 години за 
отглеждане на трайни насаждения от съществуващите дървесни видове. 
 Решението е отменено с Решение № 689 по Протокол № 33/22.12.2017 г. 

През отчетни период в деловодството има постъпили два протеста и две 
предложения от Окръжна прокуратура срещу разпоредбите на Правилник № 1 и Наредба 
№ 7, които се явяват незаконосъобразни, противоречат на закона, поради което са 
отменени. 
 По своя характер приетите 139 решения през този отчетен период могат да се 
разпределят по този начин: 
 1. Решения, свързани с нормативната уредба – 11 решения. 
 2. Решения, свързани с разрешаването на финансови проблеми, които касаят 
предимно промени в Бюджета на Община Две могили, утвърждаване на пътни средства на 
пътуващите специалисти и други – 14 решения.  
 3. Решения, свързани с приемане на стратегии, програми, планове, Спортен и 
Културен календар на Община Две могили – 9 решения. 
 4. Решения, свързани с приемане на информации, отчети и доклади, осведомяващи 
общинските съветници с дейността на различните звена от общинската администрация, с 
дейността на второстепенните разпоредители с бюджетните средства, както и информации 
за съвместните дейности на общината и РУ „Полиция”, информация за работата с 
малолетни и непълнолетни и други – 42 решения. 
 5. Решения, свързани с промени в Плана за развитие на Община Две могили – 2 
решения. 
 6. Решения, свързани с кандидатстване с проекти по различни програми – 7 
решения. 
 7. Решения,свързани с продажба на имоти – 7 решения. 
 8. Решения, свързани с отдаване под наем или аренда на имоти – 10 решения. 
 9. Решения, свързани с еднократни помощи за раждане на деца – 14 решения.  
 10. Решения, свързани с други помощи, включително и тези по Наредба № 13 – 1 
решения. 
 11. Решения, свързани с ТСУ – 2 решение. 
 12. Решения, свързани с осигуряване на дърва – 2 решения. 



 11

 13. Решения, по въпроси, които са извън кръга на отчетените до тук – 40 решения, 
като в т.ч. решения свързани с ликвидация на ТД, бракуване на имущество, приемане на 
структура на общинска администрация, безвъзмездно предоставяне за управление, 
именуване на улици и други. 
  За периода, на сайта на община Две могили са публикувани всички покани за 
свикване на заседанията на общинския съвет, с посочване на датата, дневния ред и 
докладчиците по него.  

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

За отчетния период Постоянните комисии към Общинския съвет проведоха общо 
43 заседания, на които бяха разглеждани предложените проекти за решения, дебатираха се 
различните въпроси и материали, които постъпваха в деловодството на Общинския съвет, 
за което комисиите изготвяха своите становища и се определяха докладчиците за 
Заседанията на Общинския съвет. 

На заседанията на Постоянните комисии вземаха участие и служители от общинска 
администрация, които са изготвяли внасяните за разглеждане докладни записки. Така, 
считам че и всеки един от съветниците е имал възможността да се запознае по-подробно 
със съответните материали и въпросите, които е имал по тях. 

Заседанията на постоянните комисии за този период се провеждаха с пълно 
мнозинство и могат да се разпределят, както следва: 

1. Комисия по Бюджет и финанси – 8 заседания. 
2. Комисия по териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба – 7 заседания. 
3. Комисия по образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта 

и туризма – 7 заседания 
4. Комисия по здравеопазване и социална политика – 7 заседания. 
5. Комисия по земеделие, животновъдство и гори – 7 заседания. 
6. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности – 7 
заседания. 
 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. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
172/14.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с наше Решение № 

672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 795 
  

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

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2017 г. до 
31.05.2018 г. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 173/14.06.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – Товарен автомобил „Дачия 
докер”, с рег. № Р 7481 КВ и лек автомобил „Фолксваген джета”, с рег. № Р 2316 АХ за 
нуждите на ОП „Обществено хранене”. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на нов товарен автомобил „Дачия докер”, с рег. 
№ Р 7481 КВ, 1+1 места и на лек автомобил „Фолксваген джета”, с рег. № Р 2316 АХ, 4+1 
места. Съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, 
движимите вещи - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за 
управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Вещите се 
предоставят със заповед на кмета на общината, след решение на Общински съвет. 
Товарният автомобил е подходящ за разнос на храна на ползващите услугата домашен 
социален патронаж. Автомобилът, който към настоящия момент се ползва от ОП 
„Обществено хранене” за разнос на храна и хранителни продукти е амортизиран и е в 
лошо техническо състояние. 

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

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
173/14.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – Товарен 

автомобил „Дачия докер”, с рег. № Р 7481 КВ и лек автомобил „Фолксваген джета”, с 

рег. № Р 2316 АХ за нуждите на ОП „Обществено хранене”. 

№ 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 +   
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 Общо: 16   
 

По пета 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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 

32 във връзка с чл. 33 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. № 173 от 14.06.2018 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 796 
  

1. Предоставя на ОП „Обществено хранене”– гр. Две могили безвъзмездно за 
управление товарен автомобил марка „Дачия докер”, с рег. № Р 7481 РК, 1+1 места за 
срок от 5 години.  

2. Предоставя на ОП „Обществено хранене”– гр. Две могили безвъзмездно за 
управление лек автомобил марка „Фолксваген джета”, с рег. № Р 2316 АХ, 4+1 места за 
срок от 5 години.  

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на ОП 
„Обществено хранене” – гр. Две могили. 

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

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/14.06.2018 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост в град Две могили. 
По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 4020 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Терен” с 
площ 836 кв. м., представляващ имот с идентификатор 20184.1.2933 по КККР на гр. Две 
могили при граници и съседи: имот с идентификатор 20184.1.2849. 
 Постъпило е Заявление, с което се проявява интерес за закупуване на посочения 
имот. 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
174/14.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Продажба на имот частна общинска собственост в град Две могили. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
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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. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 174 от 14.04.2018 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 797 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 699 по 
Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили следния имот: „Терен” с 
площ 836 кв. м., представляващ имот с идентификатор 20184.1.2933 по КККР на гр. Две 
могили при граници и съседи: имот с идентификатор 20184.1.2849. 

2. Имота, описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 2 814.70 лв. (две хиляди осемстотин 
и четиринадесет лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 4 180.00 лв. 
(четири хиляди сто и осемдесет лева и 00 ст.), съгласно доклада на лицензиран оценител 
от 08.06.2018 г., определя начална продажна цена в размер на 4 200.00 лв. (четири хиляди 
и двеста лева и 00 ст.) без ДДС или 5 040.00 лв. (пет хиляди и четиридесет лева и 00 ст.) с 
ДДС. 

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

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

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

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 175/14.06.2018 г., относно: 

Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот № 075009, находящ се в 
землището на с. Каран Върбовка, с площ от 14,040 дка, с начин на трайно ползване 
„Трайни насаждения”, VI категория. В деловодството на Общината са постъпили 
заявления, с които се изявява желание да им бъде отдаден под аренда гореописаният имот 
за срок от 25 (двадесет и пет) години. Към момента тази земя не се обработва. 

В интерес на общината е да се вземе решение за отдаване под аренда на 
горепосоченият имот. Кметът на Общината ни предлага отдаването под аренда да се 
осъществи чрез публично оповестен търг с явно наддаване в съответствие с Наредба № 7 
за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 
Две могили, област Русе. Условията по провеждане на публично оповестения търг с явно 
наддаване ще са съобразени с изискванията на Глава седма от Наредба № 7 за реда за 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, 
област Русе. Началната цена за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд, чрез търг или конкурс се определя от Общински съвет, съгласно т. ІІ от 
Приложение № 3 - Тарифата за началния размер на месечния наем за 1 дка, при 
предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници от 
Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост 
в Община Две могили, област Русе. Предлагам началната годишна цена за 1 дка да е в 
размер на 46,00 лева, като за първите 2 (две) стопански години да е 50 % от пълния размер 
на цената за декар, поради необходимостта от засаждане с нови трайни насаждения. 

Становището на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
175/14.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в 

землището на с. Каран Върбовка. 

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

 

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

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

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, чл. 30а, чл. 

85 и т. II от Приложение № 3 – Тарифа за началния размер на годишен наем  за 1 дка, 

при предоставяне на земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници от 

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 175 от 14.06.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 798 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 699 по 
Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили следния имот с № 075009, 
находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
36364, с площ от 14,040 дка, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, VI 
категория, при граници и съседи: имот № 075008 - др. посевна площ, имот № 075004– др. 
посевна площ, имот 000263 – полски път на Община Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под аренда, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за срок от 25 (двадесет и пет години) имот № 075009, находящ се в 
землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с 
площ от 14,040 дка, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, VI категория, при 
граници и съседи: имот № 075008 - др. посевна площ, имот № 075004 – др. посевна площ, 
имот 000263 – полски път на Община Две могили за засаждане с нови трайни насаждения. 

3. Определя началната годишна арендна цена при провеждането на търга да бъде 
46.00 лева (четиридесет и шест лева) на декар. Арендната вноска за първите 2 (две) 
стопански години да е 50 % от достигнатата цена на търга. 

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

изпълнение на решението. 
6. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение, и за които ще бъде сключен договор за 
аренда, подлежи на коригиране. 

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/15.05.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – 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”: 



 17

Община Две могили е собственик на моторни превозни средства лек автомобил –
Тойота с регистрационен № Р 4597 РР, № на двигателя 3Y0786456 и ВАЗ 2101 с 
регистрационен № Р 1470 ВА, № на двигателя 1978113. 

Със своя Заповед Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши 
инвентаризация на дълготрайните материални активи и на всички останали активи и 
пасиви, водещи се на отчет в Общинска администрация – Две могили. В предмета на 
инвентаризацията попадат и описаните по горе движими вещи. След извършване на 
проверка относно техническото състояние на автомобилите, комисията установи, че 
автомобилите имат лош вид, лаковото покритие е нарушено и са спрени от движение, 
поради техническата им неизправност. Ходовите части не подлежи на ремонт. 
Двигателите са напълно амортизирани и също не подлежат на ремонт. Моторните 
превозно средства да бъдат предадени за скрап по реда на ЗУО. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
176/14.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

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

администрация, чл. 28 от Закона за счетоводството, чл. 143, ал. 6 от Закона за 

движение по пътищата и чл. 3, ал. 2, т. 2 чл.36, ал 4 от Наредба 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост и 

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 
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администрация и Докладна записка с вх. № 176 от 15.06.2018 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 799 
 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство лек автомобил –
Тойота с регистрационен № Р 4597 РР, № на двигателя 3Y0786456. 

2. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство лек автомобил – 
ВАЗ 2101 с регистрационен № Р 1470 ВА, № на двигателя 1978113. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.06.2018 г., относно: 
Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

Съгласно чл. 66а от Закона за общинската собственост, кметът на общината 
ежегодно представя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост 
и резултатите от нейното управление. 

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема ежегодно в 
началото на годината с Решение на Общински съвет. Структурното звено от общинска 
администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на програмата е 
отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция „Регионално 
развитие“. 

През 2017 г. са съставени 53 бр. актове за общинска собственост. През отчетния 
период поради продажба и изпълнение на съдебни решения са деактувани и отписани 
общо 5 броя общински имоти. Издирени са 6 броя имоти с предпоставки да станат 
общински. Подготвени и изпратени са 2 броя преписки до Областния управител за 
деактуване на държавни имоти и преминаванито им в собственост на общината. 

Поради големия брой имоти и изискващото се технологично време, през следващия 
отчетен период поетапно ще продължи да се съставят нови актове на имоти по КККР на 
гр. Две могили, като приоритетно се съставят актове на  имотите с НТП „Лозе“, в 
местността „Увата“ с цел последваща продажба.  

През 2017 г. са подготвени и проведени 10 броя общински търгове с явно 
наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда. В резултат на проведените търгове са 
изготвени и сключени 15 броя договори за отдаване под наем и аренда, 5 броя договори за 
продажба. По отношение на пасищата, мерите и ливадите, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са сключени 6 бр. 
договори за обща площ 3336,36 дка. 

През отчетния период са извършени 5 броя разпоредителни сделки с имоти 
общинска собственост с обща площ 3708 кв. м. Постъпленията от продажбите е в размер 
на 14 520.00 лева с ДДС.  

През настоящата 2018 г., намеренията на Община Две могили, относно отдаване 
под наем или аренда на общински недвижими имоти и разпоредителни сделки са 
заложени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост.  

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
представения отчет и излезе със становище той да бъде приет, като в предложеният ни 
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проект на решение в т. 1 да се запише „Приема Отчет за състоянието на общинската 
собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по видове и 
категория на обекта за 2017 г.”. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
177/15.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.66а, от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 177 

от 15.06.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 800 
  

1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили 
и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта за 2017 г. 
 Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две 
могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта за 2017 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 178/18.06.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2017-2018 г.  

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представен ни е един изключително задълбочен доклад – анализ за образователно – 
възпитателната работа в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили за учебната 2017 
– 2018 г. Анализирана е цялостната дейност на детското заведение, като при изготвяне на 
материала е използвана информация от докладите на педагогическите специалисти, 
председателите на постоянните работни комисии, комисиите отговарящи за конкретните 
мероприятия и проведената контролна дейност. 

През отчетния период са функционирали 6 детски групи – 5 в ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили и 1 във филиала в село Кацелово. Броят на децата към 
31.05.2018 г. е 124 деца, а броят на децата на възраст 5-6 години, които подлежат на 
задължително предучилищно обучение – 56 броя. За тях се грижат 13 педагози  и 13 броя 
непедагогически персонал. 

Обстойно са анализирани условията и организацията на дейностите. Отразени са 
насоките, основната цел и подцелите за развитие на ДГ. Създаването и подобряването на 
условията за работа е непрекъснат процес, който стои на вниманието на ръководството. 
Отчетено е, че от основно значение за добрата организация и условия на работа е 
дейността на работните групи и комисии сформирани в учебното заведение, които са: 

- Комисия за организация на вътрешно-квалификационна дейност; 
- Комисията по творческите въпроси; 
- Комисия по Безопасно движение по пътищата и Безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 
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Важна задача, по която се работи е повишаване квалификацията на учителите. Това 
се осъществява посредством вътрешни и външни квалификационни форми, организирани 
от ръководството на ДГ, РУО – Русе и различни обучителни организации. 

Подробно са организирани дейностите по осигуряване на безопасни условия на 
обучение и труд и контролната дейност по организация на работа и спазване на 
държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Отразени са 
приоритетите на детската градина, свързани с образователно – възпитателната работа. 
Анализирани са работата на групите и съвместните дейности с родителите. Подобаващо 
място е отредено на празниците и развлеченията, които са ефективни форми за 
привличане и включване на децата. Отделено е място на диагностицирането на детското 
развитие  и в тази връзка е анализирана съвместната работа със специалисти от ЦОП – 
Две могили и ЦОП – Борово. 

Отчетени са както участието на детското заведение в проекти и национални 
програми, така и насоките за оптимизиране на дейността на детската градина през 
2018/2019 г. 

Подробно са описани и проблемите, които стоят пред ДГ, свързани със състояните 
на МТБ, организацията на работата и квалификацията на педагогическите кадри. 

Не се случва често да разглеждаме толкова обстоен и задълбочен анализ за 
дейността на учебно заведение. Мнението на трета комисия е Общинския съвет да приеме 
предложения доклад – анализ за дейността на ДГ „Св.Св. Кирил и Методий” град Две 
могили. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 
178/18.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/ 22.12.2017 г. и 

Докладна записка с вх. № 178 от 18.06.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 801 
  

 1. Приема Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през учебната 2017/2018 г. и проблемите, които стоят пред нея. 
 Приложение: Информация за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през учебната 2017/2018 г. и проблемите, които стоят пред нея. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 179/18.06.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2017/2018 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Информацията за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни“ през 2018/ 2019 
учебна година е разработена въз основа на: проведената контролна дейност през годината; 
информация от задължителната документация; информация от преки наблюдения на 
работата на персонала. През изминалата 2017/2018 учебна година ДГ “Първи юни” 
функционира с 3 групи (2 в основната сграда и 1 във филиала) при списъчен състав, който 
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варира от 65 до 60 деца. Дейността в детската градина се осъществява от 16 служители, 7 
от които са педагогически персонал. Съвременната организация на възпитателната и 
образователната работа в детското заведение предоставя широки възможности за 
реализация на поставените цели. През изминалата учебна година тя се отличаваше с 
гъвкавост и отразяване спецификата на отделното дете и група. Предлаганите различни 
форми на обучение и нови образователни технологии се свързваха с определени теми, 
близки до потребностите на децата. В ДГ „Първи юни” е налице много добра 
психологическа атмосфера- важен фактор в създаването на подходяща среда за 
социализация, обучение и възпитание на децата. Предметно-пространствената среда е 
функционална, естетична и динамична. Съвместната дейност на персонала и родителите е 
насочена към нейното съхраняване и обогатяване. 

В ДГ ,,Първи юни” материално-техническата база е относително остаряла и се 
поддържа трудно. Поради дългогодишното й експлоатиране тя се нуждае от непрекъснато 
възстановяване и обогатяване.Особено голяма необходимост от грижи в това отношение 
имат дворът и площадката за игри на открито във филиал „Детелина”. В тази насока се 
полагат усилия от целия персонал. Необходимо е системно и целенасочено 
педагогическият екип да търси и прилага стратегии за максимално осигуряване на 
образователна работа със съвременна дидактично-игрова база и осигуряване на 
иновационна образователна среда.  

През учебната 2017/ 2018 г. в детското заведение работят 7 педагогически 
специалисти. От тях двама не отговаря на изискванията за заемане на изпълняваната 
длъжност и нямат педагогическа правоспособност. Назначен е на работа и един 
пенсионер. Причина: няма кандидати за длъжността при обявяването на свободно работно 
място. По отношение степента на образование: двама педагогически специалисти са с 
висше образование и ОКС магистър, двама - с висше образование и ОКС бакалавър, един- 
с полувисше образование и двама- със средно образование. Непедагогическият персонал е 
със следната квалификация: счетоводител- с висше образование в направление икономика, 
готвачи- със средно специално образование и квалификация по специалността, домакини- 
със средно образование. За чистачите няма изисквания за образование при заемане на 
длъжността. В детската градина няма длъжност помощник- възпитател поради липса на 
необходимата квалификация на обслужващия персонал. Квалификационната дейност на 
педагогическите специалисти през учебната година се осъществи на две нива: на 
вътрешноинституционално ниво- в рамките на 16 академични часа годишно за всеки 
учител; по програми на обучителни организации- включиха се четири педагогически 
специалисти по избрани от тях теми и направления. 

В началото на учебната година учителите посетиха домовете на всички деца от 
техните групи, за да се запознаят с условията и да установят контакт със семействата. 
Провеждани бяха индивидуални консултации с родителите, инициирани, както от тях, 
така и от учителите. Тези консултации бяха свързани предимно с преодоляване на 
обучителни затруднения, проява на агресия или липса на заинтересованост от страна на 
децата. Проведоха се родителски срещи във всички групи с цел запознаване с вътрешните 
правилници, с програмната система на детската градина, със здравословния и 
педагогически аспект на дневния режим, с материалните и обучителните условия в 
детското заведение, с персонала на групите. Активно е участието на родителите в 
подготовката на всички празници и тържества. Те стимулират децата за творческите им 
изяви, удовлетворени са от постигнатите резултати и от представянето на децата пред 
публика. През учебната година в детската градина функционира Обществен съвет. 
Представителите му са избрани от родителите на общо събрание през предходната учебна 
година- 4 души, а представителят на финансиращия орган е определен със заповед на 
Кмета на Община Две могили. Общественият съвет проведе общо 4 заседания през 
учебната година. 

Задачите и проблемите, които стоят пред ДГ „Първи юни” с. Баниска при 
подготовката на учебната 2018/ 2019 г. са да се осъществи пълен обхват на децата, 
подлежащи на задължително предучилищно образование на 5- и 6- годишна възраст, чрез 
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съвместна работа на директора на детската градина с Дирекция Социално подпомагане 
Две могили, Кметства с. Баниска и с. Бъзовец и Община Две могили.  

По отношение на материално- техническата база: освежителни ремонтни дейности 
на занималните в ДГ с. Баниска и филиал с. Бъзовец; необходимо е извършване на 
ремонтни дейности на покрива на филиал с. Бъзовец: ремонт и подмяна на керемиди, 
улуци. През учебната 2017/ 2018 г. в ДГ с. Баниска работят един пенсионер и двама 
неправоспособни учители, от общо седем души педагогически персонал. За следващата 
учебна година ще бъдат обявени три свободни учителски места.  В последните години 
почти липсват кандидати за работа с необходимата педагогическа квалификация и 
образование, а при наличие на кандидати се наблюдава отказ от тяхна страна поради 
отдалечеността на с. Баниска от гр. Русе и невъзможност за пътуване. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета в представения и вид. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 179/18.06.2018 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

По единадесета 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 във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/ 

22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 179 от 18.06.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 802 
  

 1. Приема Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през 2017/2018 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 
 Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през 2017/2018 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 180/18.06.2018 г., относно: 
Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили в Списъка на средищните 
детски градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 
и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В 
тази връзка имаме предложение ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили да бъде 
включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. 

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 
че средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото 
населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, 
възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от 
населените места, в които няма детска градина или училище, което организира 
задължително предучилищно образование. Съгласно Постановление на Министерски 
съвет (ПМС) №128/29.06.2017 г. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от 
ЗПУО се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в 
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която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други 
населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира 
задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, 
измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.  

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили, през учебната 2018/2019 г. броят на децата в задължителна предучилищна 
възраст в детската градина ще бъде 57. Броят на пътуващите 5 и 6 – годишни деца към 
детската градина е шест от следните населени места: от с. Батишница, намиращо се на 7 
км. от гр. Две могили – 4 деца; от с. Екзарх Йосиф, намиращо се на 13,8 км. от гр. Две 
могили – 1 дете; 

Видно е, че ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили отговаря на критериите 
за средищна детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление №128 от 29.06.2017 
година на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
180/18.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, 

ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 180 от 18.06.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 803 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка средищните детски градини за учебната 2018/2019 г., в него да бъде включена 
Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в актуализирания 
Списък на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/21.06.2018 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 2111/03.11.2009 г., а именно: поземлен имот № 47, масив 226 с площ 780 
кв. м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в „Зелена 
махала” с. Пепелина, община Две могили, област Русе. 
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 Постъпило е заявление от Петя Валентинова Куцарова, с искане за настаняване на 
постоянен пчелин. Към заявлението е приложена служебна бележка, издадена от кметския 
наместник на с. Пепелина, от която е видно, че заявителката притежава пчелин с 
регистриран в БАБХ под № 7158-0022 с 229 бр. пчелни семейства. 
Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „Пчелните семейства 
могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на 
държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени 
имоти”. Съгласно алинея втора на същия член: „За устройване на постоянни пчелини с 
над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване”. 
 Имотът, върху който заявителката желае да бъдат настанени пчелните семейства 
отговаря на изискванията, заложени в чл. 13 и чл. 15 от Закона за пчеларството, което го 
прави подходящ за настаняване на постоянен пчелин, поради което становището на пета 
комисия е предложението да бъде прието, като в него предлагаме да се направят следните 
изменения: в основанията за приемане на решението да се допълни чл. 41, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, а т. 2 да добие вида: „2. Определя цена за правото на ползване 
в размер на 418.60 (четиристотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС 
или 502.32 (петстотин и два лева и тридесет и две стотинки) с ДДС, съгласно изготвено 
Удостоверение за данъчна оценка.” 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
189/21.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 

устройване на постоянен пчелин. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 39, 
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ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 от 

Закона за пчеларството, чл. 47а от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 189 от 21.06.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 804 
  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на 
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 10 (десет) години върху поземлен 
имот № 47, масив 226 с площ 780 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к от 
ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в „Зелена махала” с. Пепелина, община Две могили, област 
Русе, при граници и съседи: север - ПИ № 48, изток – ПИ № 33, юг – ПИ № 46, запад - път, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 2111/03.11.2009 г. на Петя 
Валентинова Куцарова с адрес: гр. Две могили,  ул.”Чипровци” № 6. 
 2. Определя цена за правото на ползване в размер на 418.60 (четиристотин и 
осемнадесет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС или 502.32 (петстотин и два лева и 
тридесет и две стотинки) с ДДС, съгласно изготвено Удостоверение за данъчна оценка.  

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/12.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Велиева Юсеинова за раждане на 
второ дете – Азар Юсеин Насуф. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Емине Велиева Юсеинова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни с изключение на това, че бащата на детето 
не е жител на територията нашата община, 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 Юсеинова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
169/12.06.2018 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 Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

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

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
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Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 169 от 12.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 805 
  

1. Отпуска на Емине Велиева Юсеинова, живееща в село Помен, община Две 
могили, улица „Иван Вазов” № 25, еднократна финансова помощ в размер на 125.00 (сто 
двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Азар Юсеин Насуф, роден на 20.12.2017 г. 

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

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/12.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед за раждане на второ 
дете – Нелин Ахмед Ахмед. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Юзлем Недрет Ахмед. 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 Ахмед и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
170/12.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

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

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 170 от 12.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 806 
  

1. Отпуска на Юзлем Недрет Ахмед, живееща в село Чилнов, община Две могили, 
ул. „Георги Димитров” № 8, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и 
петдесет) лева, за раждане на второ дете – Нелин Ахмед Ахмед, родено на 07.05.2018 г. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емял Джан Адем за раждане на първо дете 
– Валерия Петрова Валентинова. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Емял Джан Адем. 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 Адем и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
185/20.06.2018 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. 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. № 185 от 20.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 807 
  

1. Отпуска на Емял Джан Адем, живееща в град  Две могили, ул. „Панайот Хитов” 
№ 12, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо 
дете – Валерия Петрова Валентинова, роден на 20.02.2018 г. 

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова за раждане на 
второ дете – Сонер Ибрахимов Юсеинов. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Раимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
186/20.06.2018 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. 

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

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 186 от 20.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 808 
  

1. Отпуска на Зелиха Зюлкярова Раимова, живееща в град  Две могили, ул. „Вит” № 
8, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на 
второ дете – Сонер Ибрахимов Юсеинов, родено на 12.05.2018 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. № 187/20.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева за раждане на 
второ дете – Седат Илмиев Веждиев. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Хюлия Сунаева Илмиева. 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 Илмиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
187/20.06.2018 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. 

1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
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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. № 187 от 20.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 809 
  

1. Отпуска на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град Две могили, ул. „Ангел 
Кънчев” № 11, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, 
за раждане на второ дете – Седат Илмиев Веждиев, родено на 10.06.2018 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. № 188/21.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ергюнай Себахатинова Ахмедова за 
раждане на второ дете – Селин Алдинаева Ахмедова. 

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 второ дете на 
Ергюнай Себахатинова Ахмедова. Всички необходими документи, съгласно изискванията 
на наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията 
е заявлението да бъде уважено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Ахмедова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
188/21.06.2018 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. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

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

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 188 от 21.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 810 
  

1. Отпуска на Ергюнай Себахатинова Ахмедова, живееща в село Кацелово, община 
Две могили, ул. „Родопи” № 33, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста 
и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Селин Алдинаева Ахмедова, родено на 
31.05.2018 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/26.06.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година. 

По нея докладва:  

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

Кметът на Общината ни предлага някои промени по бюджета на Общината в 
разходната част и в инвестиционната програма.  

Тъй като предстои преместване на една яслена група в сградата на Детска градина 
„Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили, се налага да се направи текущ ремонт на 
помещенията. Необходимите средства в размер на 32 000 лв. ще бъдат прехвърлени от 
обект „Ремонт на парно отопление Детска ясла”, параграф 51-00 „Основен ремонт” в 
параграф 10-30 „Текущ ремонт”. 

Във връзка с изграждането на водопровод в стопански двор „Изток” е изготвен 
проект и доклад за оценка на съответствие на трасе от кръстовището на бул. „България” и 
ул. Елба” до УПИ ІІ, кв. 116. Това налага в инвестиционната програма да бъде добавен 
обект „Изграждане на водопровод стопански двор Две могили "Изток", параграф 52-06 за 
2 760 лв. Със същата сума се намалява обект „Изграждане на мини футболно игрище в 
град Две могили”. 

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

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
192/26.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2018 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2018 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 

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

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 192 от 26.06.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 811 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.07.2018 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. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.07.2018 г.  

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/26.06.2018 г., относно: 
Изменение на Решение № 771 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 37/27.04.2018 г. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление от Кмета на 
кметство с. Батин, с искане за закупуване на дърва за огрев от населението на с. Батин в 
размер на 150 куб. м пространствени, добити от общински горски територии собственост 
на Община Две могили. С наше Решение № 771 по Протокол № 37/27.04.2018 г. е дадено 
съгласие остатъкът 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 ценоразпис на 
Община Две могили. На домакинство да се продават 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. Към момента са задоволени нуждите от дърва за огрев на общински и 
обществени учреждения. За периода от 23.12.2017 г. до 26.06.2018 г., Община Две могили 
е извършила продажба по ценоразпис на дърва за огрев на населението в Община Две 
могили общо в размер на 238 куб. м. пространствени. Към днешна дата общината 
разполага с добита дървесина на временен склад в размер на 435 куб. м. пространствени, 
като има заявено количество дървесина от граждани само в размер на 100 куб. м. 
пространствени. Поради сравнително топлата зима и голямото предлагане, търсенето на 
дърва за огрев на територията на общината е слабо. Количеството добита дървесина е 
изнесена на временен склад в с. Могилино и не се охранява, което е предпоставка за 
извършване на посегателства върху нея. В тази връзка в интерес на Община Две могили е 
тя да бъде своевременно изнесена от временния склад и продадена.  

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

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
193/26.06.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.06.2018 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 771 взето на заседание на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 37/27.04.2018 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: 15  1 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 57, ал. 2, 

т. 1 от Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, 

ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и Докладна записка с вх. № 193 от 26.06.2018 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 812 
  

1. Изменя т. 4 от свое Решение № 771 взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 37/27.04.2018 г. и то придобива следния вид: 

„4. Дава съгласие остатъкът 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 
ценоразпис на Община Две могили за дървесината, добита от горски и извън горски 
територии – общинска собственост.“  
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме действия по 
изпълнението на решението. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/27.06.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Янков Стоянов, живеещ в село 
Кацелово. 

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 на Асен Янков Стоянов, 
живеещ в село Кацелово, община Две могили за отстраняване на щети причинени от 
проливни дъждовни валежи на 18.06.2018 г., като придошлата вода съборила подпорна 
стена между двете жилищни постройки, собственост на лицето. Назначена е комисия със 
заповед на Кмета на Общината, която е извършила проверка на място на 21.06.2018 г. От 
проверката е изготвен констативен протокол, направен е снимков материал, приложени са 
към докладната. След направена служебна справка е установено, че г-н Стоянов е с ЕР 
ТЕЛК -  50% , съпругата му е с минимална пенсия, и през изтеклата година е получила 
помощ за отоплителния сезон. Семейството съжителства с двете си дъщери и внук. Едната 
дъщеря е с пожизнено ЕР ТЕЛК 100 % слепота и други съпътстващи заболявания за нея 
полага грижи сестра и като личен асистент на 4 часов работен ден. Семейство Стоянови, 
нямат задължения към община Две могили за 2017 г., поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-н Стоянов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
188/21.06.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, 

чл. 11, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 194 от 27.06.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 813 
  

1. Отпуска на Асен Янков Стоянов, живеещ в село Кацелово,  община Две могили, 
ул. „Родопи” № 57, еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

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

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и деветото заседание на VІI 
– ми Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1, 5, 6, 7, 8, 13, 20 и 21 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 05.07.2018 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) 


