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

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 40 
 

Днес, 26 юли 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесетото 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 15 (петнадесет). 
Отсъстват: Светлозар Милчев Донев и Георги Валентинов Георгиев. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; Георги Великов – зам.-кмет на 
Община Две могили; Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; служители от 
Общинска администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

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

Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Николай Христов – Общински съветник: 

Уважаема г-жо Председател, аз предлагам докладната записка под т. 10 от дневния 
ни ред да отпадне, тъй като допълненията към нея ни бяха дадени тази сутрин и 
Комисията по Бюджет и финанси не е провела заседание и те не са обсъждани. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Внасяме допълненията в последния момент, тъй като всички ние знаем в какво 
състояние е ул. „Чипровци” и дъждовете, които валяха в последните няколко дни я 
направиха напълно неизползваема. Ако сега отпадне докладната записка и я оставим за 
разглеждане за следващият месец, ремонтът на улицата ще се започне вероятно чак през 
м. ноември и неговото качество няма да бъде добро. Нека разгледаме предложението сега, 
за да може следващият месец да се премине към обществена поръчка. 

Румен Марков – Общински съветник: 

Не искам някой да си мисли, че ние сме против направата на тази улица. 
Допълнението на тази докладна записка е влязло преди три дни в Общинския съвет и 
въпросът тук е, че първа комисия не беше свикана да разгледа тези изменения, все пак 
става въпрос за отмяна на десет мероприятия от капиталовите разходи, за да се увеличи с 
90 000 лева ремонтът на тази улица. Ние не сме против ремонта на тази улица, тъй като 
всички знаем как изглежда тя, но въпросът е принципен – беше редно бюджетната 
комисия да се събере предварително, да разгледа предложението и така да бъде внесено 
пред Общински съвет. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Г-н Марков, това допълнение беше внесено в Общинския съвет вчера, а на Вас 
лично тази сутрин Ви беше звъняно няколко пъти, за да дойдете в деловодството на 
заседание на комисията. Погледнете си телефона. 

Румен Марков – Общински съветник: 
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Г-жо Ефтимова, погледнах си телефона, аз бях в Общинския съвет тази сутрин до 
8:40 часа и никой не спомена, че ще има извънредно заседание на комисията по бюджет и 
финанси. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Преди три дни на нас ни се внесе едно допълнение, в което се казва, че ще правим 
частичен ремонт на ул. „Чипровци” за 24 500 лева. Вчера се внася ново допълнение със 
същия номер и със същия текст за частичен ремонт на улицата, но вече за 116 000 лева и 
никой не казва защо се прави това. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За да стигнем до това решение, целта ни беше да създадем добри условия на живот 
на хората на тази улица. Промяната на средствата от 24 000 лева на 116 000 лева се дължи 
на това, че ако се направи частичен ремонт на улицата със средствата от 24 000 лева, 
качеството на рамонта няма да бъде достатъчно добро и след време тази улица ще бъде 
във същия вид, в който е в момента. Цялостния ремонт на улицата възлиза на около 
200 000 лева и средствата, които ние можем да отделим са 116 000 лева, тъй като 
предвиждаме на улицата да бъдат поставени бордюри и шираната на настилката да е 5 м. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, има ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 197/09.07.2018 г., относно: 
Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.1491.1.18, представляващ 
„офис” с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес: гр. Русе, ул. „Константин Величков” 
№ 3. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 198/09.07.2018 г., относно: 

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

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 199/09.07.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2017- 2018 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 200/09.07.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Каран Върбовка 
за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г и проблемите, които стоят пред него.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 201/10.07.2018 г., относно: 

Приемане на „Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили“  за 2017 г. 
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 205/11.07.2018 г., относно: 

Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 94-05-45/04.04.2018 г. от 
Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от 
Алие Фейзулова Рашидова, живееща в село Чилнов, Община Две могили, област Русе, на 
улица „Чавдар Войвода” № 2. 

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

финанси”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 207/12.07.2018 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2104 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили - частна общинска собственост . 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 208/12.07.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост за 
нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 
(РДПБЗН). 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 209/13.07.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2018 година. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 210/16.07.2018 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2018 г. и актуализация 
на плана за капиталовите разходи за 2018 година.  

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 211/16.07.2018 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

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

12. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 212/16.07.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, с. Баниска през 
2017/2018 учебна година.  

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

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

13. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 213/16.07.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две 
могили, обл.Русе  през 2017/2018 учебна година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 214/16.07.2018 г., 

относно: Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по 
ВиК. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 197/09.07.2018 г., относно: 
Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.1491.1.18, представляващ 
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„офис” с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес: гр. Русе, ул. „Константин Величков” 
№ 3. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

СУ „ Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е собственик на самостоятелен 
обект в сграда, представляващ „офис” с идентификатор 63427.2.1491.1.18, с площ от 15,17 
кв. м., находящ се на адрес гр. Русе, ул. „Константин Величков” № 3, съгласно влязло в 
сила съдебно решение №1581/30.09.2013 г. по гр. дело № 2708 по описа на Районен съд – 
Русе за 2013 г. Имотът е възмездно придобит от училището и като такъв е със статут на 
частна общинска собственост, съгласно чл. 303 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, следователно за него е приложим редът за управление и 
разпореждане, отнасящ се до частната общинска собственост. В Докладна записка с изх. 
№ 68/07.02.2018 г. госпожа Елка Цанева – директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий” 
изтъква необходимостта от продажбата на по-горе описания имот, като посочва, че с 
договор за наем от 30.04.2014 г., имотът е бил отдаден под наем за срок от 3 години. След 
изтичане на договора, търг за отдаване под наем на недвижимият имот отново е обявен, но 
непроведен, поради липса на подадени заявления за участие в търга. Към настоящия 
момент няма заявен интерес за наемане на помещението, но същевременно се генерират 
разходи за поддържането му (заплащане на местни данъци и такси, необходими разноски 
по поддържането на имота), поради което становището на директорката на училището е да 
бъде обявен публичен търг за продажба и имота продаден.  

Данъчната оценка на имота е 12 910.40 лева, а пазарната стойност на имота е 19 
858.00 лева. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и излезе със становище, 
че не е редно въпросния имот да бъде продаден. Имотът се намира в центъра на град Русе 
и ако се отдаде под наем може да носи приходи за години напред, нека не се продава. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз искам да попитам Директора на училището какво възнамерява да прави с тези 
средства, след като бъде продаден имота? 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

На заседанието на шеста комисия присъства и зам.-кмета на Общината – г-жа 
Русинова, която също изрази мнение, че не е редно имотът да бъде продаван, тъй като той 
може да носи приходи ежегодно. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Много се колебах дали да пусна тази докладна записка от мое име. Съгласих се 
имотът да бъде продаден, макар и на тази цена, тъй като възнамеряваме средствата да 
бъдат използвани за поставянето на нова настилка на двора на училището. Сумата 
наистина е ниска, но с Ваше предложение тя може да бъде увеличена. За ремонта на 
училищния двър ще са необходими около 50 000 лева и след като бъде продаден имота, 
средствата ще бъдат използвани за това. 

4. Румен Марков – Общински съветник: 

Всичко това е много хубаво, но този имот е закупен с боновете на училището и 
мотът трябва да носи приходи ежегодно, така че нека се намире наемател. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
197/09.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

Относно: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 

63427.2.1491.1.18, представляващ „офис” с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес: гр. 

Русе, ул. „Константин Величков” № 3. 

№ 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров   + 
7. Ивайло Пенев Иванов    + 
8. Мехмед Руждиев Мехмедов    + 
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов   + 
11. Румен Манолов Марков   + 
12. Румен Стефанов Драков   + 
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова   + 
16. Стефан Димитров Стефанов   + 
17. Христина Димитрова Ефтимова   + 
 Общо: 2  13 

 

По 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 от Правилник № 1 за организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

303 от Закона за предучилищното и училищното образование и Докладна записка с 

вх. № 197 от 09.07.2018 г. след проведено поименно гласуване с 2 (два) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 814 
  

1. Не приема Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 197/09.07.2018 г., 
относно: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.1491.1.18, 
представляващ „офис” с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес: гр. Русе, ул. 
„Константин Величков” № 3. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 198/09.07.2018 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областен управител 
на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно 
общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ 
ООД – Русе, което ще се проведе на 12.09.2018 г. от 11:00 часа. Съгласно чл. 198е, ал. 5 от 
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Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на Общината за всяко заседание 
на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание проекта за решение, в който се предлага 
Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в извънредно общо 
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
198/09.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

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

извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

 

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

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

Докладна записка с вх. № 198 от 09.07.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 815 
 

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
12.09.2018 г. от 11:00 часа в гр. Русе. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в 
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извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
12.09.2018 г. от 11:00 часа в гр. Русе. 

3. Приема препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по 
ВиК – Русе за 2019 г. в размер на 20 000 лева. 

4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Две могили. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 199/09.07.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2017- 2018 г.  

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В изпълнение на наше Решение № 672 ни е представена информация за резултатите 
от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2017 – 
2018г.  

Цялостната дейност на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ през 2017/2018 учебна 
година протича съгласно залегналите в годишния план и плана за действие по стратегията 
цели и задачи. Създадена е система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 
образователно - възпитателния процес. 

ЦПЛРИСКИОНИС осъществява общинската политика за осигуряване на обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в 
община Две могили, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, 
изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 
придобиване на умения за лидерство. Специално внимание се обръща на работата с деца 
със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, 
като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на 
местната власт. Подкрепата включва: занимания по интереси; кариерно ориентиране на 
учениците; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение; педагогическа и психологическа подкрепа. Подкрепата се предоставя чрез: 
проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и 
създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, 
национално и международно ниво; организиране и провеждане на занимания в групи по 
интереси в областта на науките, изкуствата, спорта, гражданското и здравното 
образование, както и за придобиване на умения за лидерство; организиране на 
образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, 
национално и международно равнище, включително и през ваканциите; подпомагане на 
професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни 
качества, социални и творчески умения в областта на науките, изкуствата и спорта; 
участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми 
в областта на науките, изкуствата и спорта; кариерното ориентиране на учениците спрямо 
подготовката им в ЦПЛР; превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение; индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби; осигуряване на 
условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие; 
съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и 
учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции; 

За учебната 2017/2018г. в ЦПЛРИСКИОНИС са подали заявления 366 ученици, 
като повечето деца са записани в две педагогически форми, разпределени в групи по 
класове и равнища на подготовка. 
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Дейностите в организационните педагогически форми са: Масови – прояви и 
публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, 
турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други; 
Групови – школи, клубове, състави, секции, отбори, кръжоци и други; Индивидуални – 
работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и 
ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по 
индивидуални музикални инструменти и други.  

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или 
в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в 
зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента 
на подготовка на децата и учениците  

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и 
ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и 
възможностите на ЦПЛР.  

Организацията, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на обучение и труд в ЦПЛР са подчинени на 
действащата нормативна уредба. 

Има разработени и утвърдени „Правилник за осигуряване на безопасни условия 
на възпитание, обучение и труд”; „План за обучение и действие при бедствия”, „План за 
противодействие на тероризма” и „Правила за достъп до сградата”. Наличните 
противопожарни уреди са поставени на видни места и се поддържат в изправност.  
Гарантирана е пожарната безопасност, чрез изпълнение на действащите норми, 
правилници, наредби и предписания на РС ”ПБЗН”.  

В ЦПЛРИСКИОНИС „ Д-р Патгелов”се спазват основните изисквания за 
безопасност на деца и персонал. Учителите са запознати с действията при бедствия, 
аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.  

ЦПЛР е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В 
тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в 
състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. 
   Възпитаниците на ЦПЛРИСКИОНИС са носители на престижни международни, 
национални и общински награди и отличия. Чрез непрекъснатото разширяване на обхвата 
от дейности ЦПЛР се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе 
върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация 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 Ралица Иванова с вх. № 
199/09.07.2018 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. № 199 от 09.07.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 816 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2017 – 2018 г.  
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Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2017 – 2018 г.  
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 200/09.07.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Каран Върбовка 
за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г и проблемите, които стоят пред него.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на смое заседание представената информация за дейността 
на Кметския наместник на село Каран Върбовка. 

В село Каран Върбовка към 30.06.2018 г. жителите с постоянен адрес са 330 души, 
а с настоящ адрес са 359 души. 

Най-големият проблем, стоящ пред селото е непланирането на средства за 
капиталови разходи за поддържане на съществуващата и изграждане на нова 
инфраструктура. Липсата на средства води до разрушаване на  улици, тротоари, сгради и 
др. общинска собственост. В кметството има общопрактикуващ лекар д-р Таня Попова и 
медицински фелдшер Румяна Рускова. В селото живеят самотни и социално слаби хора, 
които са основните потребители на Домашния социален патронаж. Това се извършва от 
Общинска фирма за хранене. Всекидневно, пет дни в седмицата специализиран транспорт 
доставя топла храна за нуждаещите се. Тази форма на социална услуга е доказала своята 
ефективност през годините. Транспортното обслужване на населението се извършва от 
автобусни фирми от гр. Русе и гр. Две могили. Учениците се извозват от училищни 
автобуси до учебните заведения в гр. Две могили. Децата посещаващи ЦДГ в с. Кацелово 
се извозват със специален превоз. Енергиината мрежа в селото е част от националната 
електрическа система. Тя се обслужва от Енерго – про мрежа АД. Уличното осветление 
работи добре. Състоянието на В и К мрежата е задоволително, въпреки остарялата 
материална база и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на 
улици, тротоари и други. Дружеството е длъжно да възстанови нанесените щети, но много 
трудно го прави. Далекосъобщенията се осъществяват от изградените системи за сигнал 
от М-тел, Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на 
услугите. Читалище „Развитие-1908” от основаването си до сега се развива успешно, 
защото е създадено да задоволява най-насъщните културни потребности на населението 
ни. Към читалището има създадена фолклорна певческа група която взема дейно участие 
във фолклорни фестивали, събори и други прояви и получава престижни награди. За 
съжаление през последната година са излизали извън Общината само на фестивала в гр. 
Обзор и Балчик, поради липса на средства. Всяка година през м. юни се организира ФФ 
„Жива вода” в м. Аязмото край с. Каран Върбовка, където се представят състави от цялата 
страна. През годината читалището организира тържества по случай традиционните 
празници „Бабин ден”, „Осми март”, „Коледа” и други. Читалище „Развитие-1908” с. 
Каран Върбовка  има нужда от основен ремонт на сградата. 

Становището на комисията е представената информация да бъде приета. 
Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 200/09.07.2018 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка 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 № 
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33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 200 от 09.07.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 817 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Каран Върбовка за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г и 
проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Каран Върбовка за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г и проблемите, които стоят 
пред него. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 201/10.07.2018 г., относно: 

Приемане на „Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили“  за 2017 г. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В Общинския съвет е представен отчета за дейността на отдел „Устройство на 
територията и строителството в Общината за 2017 г. 

Ще започна, от това, което не е написано в отчета, а именно: Отделът се състои от 
четири щатни бройка, който към 31.12.2017 г. са заети.    

Представен е списък на услугите, които за извършени по искания на  физически и 
юридически лица. Приходите от тази дейност за 2017 г. са в размер на 27 041 лв. Това ще 
рече, че този отдел, генерира приходи, с които може да се самоиздържа.  

В отчета е посочено, че през месец юли 2017 г. е извършена проверка на отдела по 
отношение на спазването на Закона за устройството на територията, при което е 
констатирано, че няма допуснато нито едно нарушение от тяхна страна 

Няма постъпили оплаквания от работата или отношението към граждани и 
юридически лица на служителите в отдела. 

Не е пропуснато да бъдат посочени проблемите, които стоят пред отдела, а именно: 
1. Липса на млади технически грамотни кадри /строителни техници/; 
2. Липса на нормален картен материал в цифров вид на населените места в 

общината, тъй като работят с регулационни планове, например на Широково и Пепелина, 
които са от 1926 г. и 1935 г., които отдавна са негодни за ползване. 

Становището на втора комисия е този отчет да бъде приет.  
Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
201/10.07.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Докладна записка с вх. № 201 от 10.07.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 818 
  

1. Приема за сведение Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили за 
2017 г. 
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Приложение: Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили“  за 2017 г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 205/11.07.2018 г., относно: 

Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 94-05-45/04.04.2018 г. от 
Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от 
Алие Фейзулова Рашидова, живееща в село Чилнов, Община Две могили, област Русе, на 
улица „Чавдар Войвода” № 2. 

По нея докладва:  

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

На 18.04.2018 г. в деловодството на Общинския съвет е постъпила преписка от 
Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от 
Алие Фейзулова Рашидова, живееща в село Чилнов, Община Две могили, област Русе, на 
улица „Чавдар Войвода” № 2 за опрощаване на държавни вземания. Председателят на 
Общинския съвет е изпратил писмо с молба до ТД на НАП град Варна за извършване на 
необходимата проверка на лицето – семейно положение, имотно състояние, задължения и 
т.н. ТД на НАП град Варна са извършили необходимата проверка, за което са ни 
изпратили цялата преписка от нея. Необходимо е и ние да дадем своето становище. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложението и 
излезе със становище задължението на молителката Алие Рашидова да бъде опростено. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
205/11.07.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Преписка с вх. № 94-05-45/04.04.2018 г. от 

Администрацията на Президента на Република България и Докладна записка с вх. 

№ 205 от 11.07.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 819 
  

1. Предлага да бъде опростено задължението по Преписка с вх. № 94-05-
45/04.04.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с 
подадена молба от Алие Фейзулова Рашидова, живееща в село Чилнов, Община Две 
могили, област Русе, на улица „Чавдар Войвода” № 2. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет, след влизане на настоящото 
решение в сила, заедно с Преписката с вх. № 94-05-45/04.04.2018 г. и всички приложени 
към нея документи, да бъде изпратена веднага на Администрацията на Президента на 
Република България. 
 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 207/12.07.2018 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2104 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили - частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

В деловодството на Общината е постъпила молба, с която се изявява желание да 
бъде закупен имот частна общинска собственост, с идентификатор 20184.1.2104 по 
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кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с адрес ул. „Захари 
Стоянов” № 2-А. В имота има построена сграда за търговия, което е видно от  
приложеното копие на Нотариален акт № 58 от 05.12.2017 г. и Приемо-предавателен 
протокол от 05.12.2017 г. собственост на заявителя.  

Данъчната оценка на недвижимият имот е 1 184.60 лева, а пазарната стойност на 
имота е 1 653.00 лева. Предложението на кмета на Общината е имотът да бъде продаден за 
2 040.00 с ДДС. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложеният ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет, като в 
него се направят следните допълнения: 

Към т. 2 от предложението за решение следва да се посочи собственика на законно 
построената сграда, поради което предлагаме точката да добие следният вид: 

„Имотът, описан в т. 1, да бъде продаден след решение на Общински съвет, на ЕТ 
„Росица Лашева”, ЕИК 117080112, собственик на законно построена в имота сграда, 
съгласно Разрешение за строеж № 52, издадено от Общински народен съвет – Две 
могили.” 

В разискванията по седма 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. № 
207/12.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2104 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили - частна 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   
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След приключване на разискванията 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 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. № 207 от 12.07.2018 г. след 

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

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 820 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 от Раздел IV от Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година следният 
недвижим поземлен имот с идентификатор 20184.1.2104  по кадастралната карта и 
кадастралните регистри  на гр. Две могили, с площ от 284 кв. м., представляващ „Дворно 
място”, с граници и съседи: 20184.1.2257, 20184.1.2728, 20184.1.1338 по АЧОС № 
4027/27.07.2018 г. 

2. Имотът, описан в т. 1, да бъде продаден след решение на Общински съвет, на ЕТ 
„Росица Лашева”, ЕИК 117080112, собственик на законно построена в имота сграда, 
съгласно Разрешение за строеж № 52, издадено от Общински народен съвет – Две могили. 

3. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 184.60 лева (хиляда сто осемдесет и 
четири лева и шестдесет стотинки), при пазарна оценка в размер на 1 653.00 (хиляда 
шестотин петдесет и три) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител от 06.07.2018 г. 
определя начална продажна цена в размер на 1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева без 
ДДС или 2 040.00 (две хиляди и четиридесет) лева с ДДС на собственика на законно 
построената в имота сграда.  

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

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

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

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 208/12.07.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост за 
нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 
(РДПБЗН). 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която касае предоставяне безвъзмездно за управление имот 
– частна общинска собственост за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението” (РДПБЗН). Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, имотите и вещите - общинска собственост, които не 
са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на 
други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. С 
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договор № 54 от 16.06.2008 г., сключен между Община Две могили и Областна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Русе, недвижим имот – частна 
общинска собственост: масивна двуетажна сграда и гаражи по Акт за общинска 
собственост № 13/1997 година, находящ се в гр. Две могили, ул. „Тетевен” №3, ситуиран в 
УПИ III в кв. 108 по плана на гр. Две могили (ПИ с идентификатор 20184.1.2147 по КККР) 
при граници: УПИ I-882, УПИ II-883 и УПИ-IV-883 са предоставени безвъзмездно за 
управление на териториалната структура на РБПБЗН – гр. Русе за срок от 10 години. 
Срокът на договора изтече на 16.06.2018 година. Със свое писмо директорът на 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” заявява изричното 
си желание за сключването на нов договор за предоставяне безвъзмездно за управление 
описаният по-горе недвижим имот.  

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” излезе със становище предложеният 
ни проект на решение да бъде приет, но в самото решение да се добави «…за срок от 10 
години…». 

В разискванията по осма 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. № 
208/12.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска 

собственост за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” (РДПБЗН). 

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

 

След приключване на разискванията 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, във връзка с чл. 3, 
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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. 3 

от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 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. 

№ 208 от 12.07.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 821 
 

1. Предоставя за срок от 10 /десет/ години на териториалната структура – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Две могили при Регионална 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе, бул. „Скобелев” № 49, 
БУЛСТАТ 129010876, безвъзмездно за управление следният недвижим имот - частна 
общинска собственост: 1. Административна сграда с идентификатор 20184.1.2147.1 по 
КККР на гр. Две могили със застроена площ от 76 кв. м., брой етажи 2; 2. Сграда с 
идентификатор 20184.1.2147.2 със застроена площ от 218 кв. м., брой етажи 1, с 
предназначение: Хангар, депо, гараж по Акт за общинска собственост № 4028/10.07.2018 
г., находящ се в гр. Две могили, ул. „Тетевен” №3, ситуиран в поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.2147 при граници: север-20184.1.882, изток – 20184.1.2146, юг-
20184.1.2718.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 
безвъзмездно управление на описания имот. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 209/13.07.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2018 година. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

По Конституция орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. 
В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и 
решенията на населението, като специални закони - Законът за местното самоуправление 
и местната администрация, Законът за публичните финанси и др., регулират 
правомощията на кмета и взаимоотношенията му с органа на местното самоуправление – 
Общинския съвет. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Кметът на общината организира изпълнението на актовете на 
общинския съвет. Предвид това свое задължение, той следва да внася отчет за 
изпълнението им два пъти годишно пред Общински съвет. 

В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с наше Решение № 672, 
Кметът на Общината ни е представил Отчет за изпълнение на решенията на Общински 
съвет – Две могили за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. Отчетът е структуриран в 
табличен вид. Предмет на отчета са решенията, които подлежат на изпълнение от страна 
на кмета на общината и общинска администрация и въз основа на които са издадени 
административни актове и са сключени договори. Не са включени решения с вътрешно-
организационен и декларативен характер. 
 През отчетния период Общински съвет Две могили е провел 6 заседания и е приел 
119 решения. 
 Съобразно правомощията на органа на местното самоуправление, уредени в чл. 21 
от ЗМСМА, взетите решения се групират, както следва: Избира и освобождава 
председателя на общинския съвет – 2 решения; приема и изменя годишния бюджет на 
общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за изпълнението му – 11 решения; 



 16

определя размера на местните такси – 1 решение; приема решения за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и определяне на конкретните 
правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства – 24 решения; приема 
решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско 
имущество и избира представителите на общината в техните органи – 2 решения; приема 
решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за 
територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за 
устройство на територията – 2 решения; приема стратегии, прогнози, програми и планове 
за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на 
местните общности – 3 решения; приема решения за именуване и преименуване на улици, 
площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и 
други обекти с общинско значение – 1 решение; упражнява текущ и последващ контрол 
върху изпълнението на приетите от него актове – 2 решения; решава и други въпроси от 
местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи – 64 
решения; Приемане на правилници и наредби, включително за изменение и допълнение – 
7 решения. 

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

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 
209/13.07.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Докладна записка с вх. № 209 от 13.07.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 822 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две 
могили от общинската администрация за първото шестмесечие на 2018 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили 
от общинската администрация за първото шестмесечие на 2018 година. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 210/16.07.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година.  

По нея докладва:  

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

В деловодството на общината с копие до Председателя на Общински съвет гр. Две 
могили е постъпила жалба от живущите на улица „Чипровци” в Две могили. Улицата на 
практика не съществува и е ограничен достъпа на сметосъбирачните машини, 
снегопочистваща техника, Спешна помощ и други. Кандидатствали сме пред 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 
за финансиране на ремонта на цялата улица , но до този момент не е получавано 
финансиране.  
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След направен оглед на място се установи, че са необходими 112 566 лв. за 
частичен ремонт на улицата. Необходимите средства ще бъдат осигурени от целевата 
субсидия за капиталови разходи за сметка на: 

- Приключен и разплатен обект „Изграждане на водопровод стопански двор Две 
могили "Запад"- етап ІІ” - намаление в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, 
параграф 52-06 с 2 911 лв. 

- Отпада обект „Ремонт "Спортен комплекс в СУ Две могили” – намаление в 
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, параграф 51-00 
с 18 911 лв. 

- Отпада обект „Изграждане на препятствия за ограничаване скоростта на МПС”, 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, параграф 51-00 с 
20 160 лв. 

- Отпада обект „Ремонт тротоар по бул."България" от ОК 224  до ОК 247 гр. Две 
могили”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, параграф 
51-00 с 33 230 лв. 

- Отпада обект „Ремонт тротоар по бул."България" от ОК 224  до ОК 247 гр. Две 
могили”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, параграф 
51-00 с 5 811 лв. 

- Отпада обект „Ремонт тротоар и зелена площ на ул."Ст.Терзиев" от ОК 260 през 
ОК 261  до ОК 262 гр. Две могили”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа”, параграф 51-00 с 10 454 лв. 

- Отпада обект „Ремонт тротоар по ул."Ст.Терзиев" от ОК 263, през ОК 268 до ОК 
269 гр. Две могили”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, 
параграф 51-00 с 18 411 лв. 

- Намаление в сметната стойност на обект „Изграждане на тротоар на 
ул."Безименна" от ОК 90, през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили” – дейност 606 
„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, параграф 52-06 с 1 375 лв. 

- Отпада обект „Изграждане на мини футболно игрище в град Две могили” – 
намаление в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, параграф 52-03 с 1 303 лв. 

В инвестиционната програма на общината се добавя нов обект „Ремонт на ул. 
„Чипровци” в гр. Две могили” – увеличение в дейност 606, параграф 51-00 с 112 566 лв. 

С настоящото допълнение се прави промяна в представените в Приложение 1 и 
Приложение 2 към Докладна записка с Вх. № 210 от 16.07.2018 г. 

Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище предложението промени 
да бъдат приети, като в инвестиционната програма да се запише „Основен ремонт на ул. 
„Чипровци”. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 
210/16.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2018 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 +   
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5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев отсъства   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По десета 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. 

№ 210 от 16.07.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 823 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.08.2018 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 01.08.2018 г.  
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 211/16.07.2018 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на 
Общината и на Председателя на Общинския съвет за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 
За същия период направените разходи за командировки на Кмета на общината са в размер 
на 212.39 лева, а на Председателя на Общинския съвет – 122.39 лева, поради което 
становището на първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

На едно наше предходно заседание на Общинския съвет бяхме говорили когато има 
такива докладни записки, в мотивите да се записва съвсем накратко за какво са направени 
тези командировки. Нека от сега нататък това да се направи, за да знаем и ние за какво 
става въпрос. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
211/16.07.2018 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 

приета с ПМС № 72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно 

изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 211 от 

16.07.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 824 
  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2018 г до 
30.06.2018 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 212.39 лева 
/двеста и дванадесет лева и тридесет и девет стотинки/, както следва: 

- РКО № 19/26.01.2018 г.       40.00 лева; 
- РКО № 33/07.02.2018 г.       10.00 лева; 
- РКО № 39/12.02.2018 г.       10.00 лева; 
- РКО № 48/27.02.2018 г.       122.39 лева; 
- РКО № 68/08.03.2018 г.       10.00 лева; 
- РКО № 86/26.03.2018 г.       10.00 лева; 
- РКО № 222/22.06.2018 г.       10.00 лева; 
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2018 г. до 

30.06.2018 г. на Председателя на Общински съвет Христина Димитрова Ефтимова – в 
размер на 122.39 лева /сто двадесет и два лева и тридесет и девет стотинки/, както следва: 

- РКО № 49/27.02.2018 г.       122.39 лева; 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 212/16.07.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, с. Баниска през 
2017/2018 учебна година.  

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложената ни за приемане информация 
за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, с. Баниска през 2017/2018 учебна 
година.  

През учебната година броят на завършилите  учениците в дневна форма на 
обучение е 65. В начален етап на основно образование учениците са 32, в прогимназиален 
етап- 33, които са организирани в 6 паралелки. Разкрити са 3 ПИГ: 2 сборни /1-2 клас/ и 
/3-4 клас/ групи в начален етап с обхванати 31 ученици и 1 сборна/5-8клас/ с 20 ученици в 
прогимназиален етап. Пълняемостта е много добра.Учениците, записани на занималня 
редовно  посещават следобедните занятия. 

В ОУ” Христо Ботев” за времето от 15.09.2017 г. до 15.06.2018 г. функционират три 
полуинтернатни групи. Всички ученици от първи, втори клас, трети клас и четвърти клас 
са обхванати и включени изцяло в  целодневна организация на учебния процес.  

От началото на учебната 2017/2018 г. до настоящия момент няма родители,които не 
изпълняват задълженията си да запишат децата си, подлежащи на задължително 
училищно образование в ОУ ”Христо Ботев”, с. Баниска. 
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В учебното заведение не са констатирани случаи на родители, които не осигуряват 
присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование. 

Всички родители осигуряват присъствието на децата си при организиране на 
допълнително обучение по време на лятната ваканция. 

През учебната 2017/ 2018 г. са планирани и проведени три педагогически съвета, 
във връзка с набелязването на мерки за задържане на учениците в училището. 

В училището е създаден екип за обхват и задържане на учениците, включващ 
представител на Регионалното управление на образованието, ОУ ”Христо Ботев”, 
Общината, МВР, Дирекция социално подпомагане. Екипът работи през цялата учебна 
година, като осъществява физическо посещение на адреса за обхват и изготвя протокол от 
извършената проверка. 

ОУ ”Христо Ботев” участва в Проект „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Националното външно оценяване в ІV клас премина при добра организация и 
добри резултати по учебните  предмети БЕЛ, математика, ЧО, ЧП. От 50 учебни заведения 
провеждащи НВО в четвърти клас през месец май 2018 г. ОУ ”Христо Ботев”, с. Баниска е 
на 32 място със среден бал от четирите изпита 14.25. Както винаги през последните 
години всички ученици са се явили на изпитите. Изпитните резултати по БЕЛ вVII клас са 
добри, при това доста по-добри от предходни години. Резултатите от НВО по БЕЛ са 
оценени с добър 3.90. Резултатите от НВО в VII клас по математика са оценени с добър 
4.00. Всички ученици от седми клас са се явили на двата изпита от НВО.  

Средствата от Бюджет 2018 г.на ОУ ”Христо Ботев” не позволяват заделянето на 
средства за саниране и основен ремонт на сградата, като такъв не е извършван от 1986 г. 
Благодарение на общинското ръководство и кмета на с. Баниска са извършени строително 
монтажни дейности по ремонта на санитарните възли, поставянето на дограма на всички 
прозорци на първия етаж и учителската стая, както и поставянето на нови врати на трите 
входа на ОУ ”Христо Ботев”, с. Баниска. Направени са козметични ремонти на коридорите 
и класните стаи, които не са достатъчни за изпълнения на изискванията на РЗИ-Русе. 
Предписанията от тях със срок на изпълнение до 30.09.2018г. са свързани със 
закупуването на 20 стола за работни места в компютърния кабинет и подмяна на всички 
брави и дръжки на вратите на първия и втория етаж.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” излезе със становище предложената информация да бъде приета. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 
212/16.07.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 и 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. № 212 от 16.07.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 825 
  

 1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо 
Ботев”, с. Баниска през 2017/2018 учебна година. 
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 Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, с. 
Баниска през 2017/2018 учебна година. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 213/16.07.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две 
могили, обл.Русе  през 2017/2018 учебна година. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили, обл.Русе  през 2017/2018 
учебна година. Учебната година са започнали обучението си 20 ученици по-малко в 
сравнение с началото на учебната 2016/2017 г. Причина за това е приетият ЗПУО, според 
който обучението в гимназиалната степен на училищното образование започва от VIII 
клас. В края на учебната година общият брой на учениците в училището е намалял с 16 
ученици. В училището се обучават и 11 ученици в самостоятелна форма на обучение и 2 
ученици в индивидуална форма. Средната пълняемост на паралелките от I до IV клас 
(общо 9 бр. паралелки) е 23,6 ученици (През миналата учебна година – 22,7 ученици). За 
паралелките от V – XII клас средната пълняемост е 20,7 ученици (наличие на маломерна 
паралелка в XII клас).(През миналата учебна година – 19,8 ученици). Общо за училището 
средната пълняемост на паралелките е 22,5 ученици при 20 бр. паралелки, а през миналата 
учебна година - 21,3 ученици при общо 22 броя паралелки. Броят на полуинтернатните 
групи е 9, от които в началния етап – 8, а в прогимназиалния – 1. Кампанията по приема 
на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година протече при изключително добра 
организация. Броят на записалите се деца беше 50. Съгласно нормативната уредба, децата 
бяха разпределени в две паралелки при спазването на принципа, посочен в чл. 3, ал. 2, т. 4 
от ЗПУО, а именно: „Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане 
на  предучилищното и училищното образование“. Държавният-план прием беше 
осъществен за учениците, завършили основно образование през учебната 2016/2017 г., при 
реда и условията на отменения вече ЗНП и на влезлия в сила от 01.08.2016 г. ПУО. 
Приемът за учебната 2017/2018 г. в учебното ни заведение се реализира сравнително 
успешно – 26 ученици в VIII клас, в паралелка с профил „Хуманитарен“, и 22 ученици в 
IX клас, в паралелка с профил „Технологичен“. Както вече се убеждаваме, Държавният 
план-прием в VIII клас  зависи изцяло от нивото на професионалната квалификация на 
преподавателския екип, обучаващ учениците в профилираните паралелки на 
гимназиалния етап в училището ни, и от перфектните условия на учебната среда, които 
малко училища със статут на нашето могат да осигурят. Навреме бяха организирани и 
проведени родителски срещи за разясняване на кампаниите по държавния план-прием на 
ученици в VIII и IX клас. Формирани бяха работни комисии, подпомагани в работата им 
от всички учители. Всички колеги се включиха активно в кампанията по реализирането на 
държавния план-прием в нашето училище и допринесоха много за нейния успех. 
Ефективността на учебно-възпитателния процес в училището преди всичко се определя от 
степента на усвояване на знания от учениците, изградените умения и компетенции. В края 
на учебната година в училището се проведе НВО в ІV клас,  НВО по български език и 
литература и математика в VІІ клас, онлайн оценяване на дигиталните компетентности на 
учениците от X клас и ДЗИ в ХІІ клас. Всички изпити се проведоха при  отлична 
организация и съгласуване на дейностите. НВО в ІV клас  позволява обективно да се 
съизмерят резултатите на учениците на национално ниво. Обучението на 
четвъртокласниците, независимо от кое училище са, се осъществява по едни и същи 
учебни програми за задължителна подготовка, а наличието на стандарти е ориентир за 
очакваните резултати от обучението и в същото време позволяват да се установи до каква 
степен учениците от конкретно училище са усвоили общообразователния минимум по 
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учебните предмети, какви пропуски все още допускат, къде изпитват най-големи 
затруднения. Училището ни се нарежда на 28-мо място по успех на НВО от 50 училища на 
територията на област Русе. През миналата учебна година училището ни е заело 31-во 
място. 
 От двете паралелки в ІV клас по-високи резултати по БЕЛ, математика и човекът и 
обществото са постигнали учениците от ІVб клас. ІVа клас пък са постигнали по-добри 
резултати по човекът и природата. Средният успех на учениците от ІVб клас на НВО е Мн. 
добър (4.98). Средният успех на учениците от ІVа клас на НВО е Мн. добър (4.90). 

Средният успех на учениците от VII клас по български език и литература, 
постигнат на I модул на НВО по БЕЛ, е Среден (3.19). Най-високата оценка на I модул на 
НВО по БЕЛ е Мн. добър (4.837). По-слаби резултати учениците са постигнали по 
математика. Средният успех на седмокласниците, постигнат на I модул на НВО по 
математика, е 3,00. Най-високата оценка на I модул на НВО по математика е Мн. добър 
(4.837). За втора поредна година бяха оценявани дигиталните компетентности на 
учениците от X клас. Училищната комисия създаде отлична организация за осигуряване 
нормалното протичане на оценяването в условия на самостоятелна и независима работа. 
Възникнаха някои технически проблеми с компютърната система, които обаче бяха 
своевременно отстранени. От общо 19 ученици – 17 получиха сертификат, удостоверяващ 
наличието у тях на дигитални компетентности. 

На Държавните зрелостни изпити през сесия м. май‘ 2018 г. всички 
дванадесетокласници се представиха много добре. Няма допусната нито една слаба 
оценка. Броят на учебните предмети, по които учениците са избрали да се явят на II ДЗИ 
през тази учебна година, е три (английски език, география и икономика, биология и 
здравно образование). Средният общ успех на учениците на ДЗИ по БЕЛ е Добър (4.19). 
Средният общ успех на учениците на Вторите ДЗИ е Добър (4.31). Средният успех от 
двата ДЗИ е Добър (4.25). Най-високата оценка на ДЗИ по БЕЛ е Мн. Добър (5.43). Има 
две отлични оценки на Вторите ДЗИ: по английски език – (5.60) и по биология и здравно 
образование – (5.64). Основните аспекти в работата на групите на ЦДО са: създаване на 
умения за самостоятелна работа, планиране и разпределение на времето, усъвършенстване 
на индивидуалната и диференцирана работа в образователно-възпитателния процес. В 
часовете за самоподготовка се организират правилното и трайното усвояване на учебния 
материал и формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, както и формиране 
на различни качества: любознателност, съзнателност, умение за общуване и положително 
отношение към учебния труд. Много добрите резултати от проведената входяща и 
междинна диагностика по основните учебни предмети – български език и литература и 
математика, са резултат от съвместната работа между класни ръководители, учители по 
предмети и възпитатели. 

Кратка статистика на извършеното в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две 
могили, обл. Русе по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст: Брой записани деца и ученици по Механизма – 20 ученици; 
Предприети мерки за обхващане и задържане на учениците на ниво училище: 
Осигуряване на безплатна закуска за учениците в начален етап; Осигуряване на безплатни 
учебници за учениците от I – VII клас; Допълнително обучение по учебни предмети, по 
които учениците имат затруднения; Включване на учениците в занимания по интереси, 
съобразно образователните им потребности и способности и в групи по проекти 
/осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, до компютърните 
кабинети, зала по интереси и училищната библиотека; Допълнителни консултации по 
всички учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. Изготвяне 
на корективни програми с личностнозначима информация по учебните предмети за 
ученика; Работа по социализация на децата и учениците от ромски произход, 
приобщаването им към училищния живот с помощта на социални партньори и 
посредници/медиатори (ЦОП – гр. Две могили). Брой на отпадналите деца и ученици от 
записаните по Механизма – 3 ученици. 
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Учениците прекарват по-голямата част от времето си в училището. Ето защо е 
необходимо непрекъснато подобряване на училищната среда чрез модернизиране на МТБ, 
чрез създаване  на все по-добри условия за обучение и възпитание. С Решение № 
2/20.02.2018 г. Управителният съвет на Проект „Красива България“ е одобрил 36 проектни 
предложения от цялата страна, които да бъдат  финансирани и реализирани през 2018 г. 
Едно от тях е проектното предложение на Община Две могили, кандидатствала по Мярка 
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, за основен ремонт на санитарните 
възли в сграда на Средното училище. Общият Бюджет на проектното предложение е 135 
043 лв. с ДДС, като 56 691 лв. са средствата, предоставени от ПКБ, а стойността на 
съфинансиране от кандидата (Община Две могили) е 78 352 лв. с ДДС. Част от средствата 
са осигурени от училището (около 22 000 лв., от които 7 000 лв. за изготвянето на проект 
и 15 000 лв. дофинансиране на бенефициента). В момента в учебното заведение протичат 
дейности по реализирането на проекта. Община Две могили е внесла проектно 
предложение за основен ремонт на големия физкултурен салон.  

Становището на трета комисия е представената информация за дейността на 
училището да бъде приета. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 213/16.07.2018 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и във връзка с Решение № 672 по Протокол № 

33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 213 от 16.07.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 826 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Две могили, обл.Русе през 2017/2018 учебна година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили, обл.Русе през 2017/2018 учебна година. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 214/16.07.2018 г., относно: 
Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която касае 
даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК. Община 
Две могили е изпълнила проект „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 
128 по плана на гр. Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, 
ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили 
и 17 бр. СВО“ (първи етап) и „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 
128 по плана на гр. Две могили – втори етап“ със средства от Републиканския бюджет. 
Инвестицията е направена поради необходимост от осигуряване на вода за питейно-
битови и противопожарни нужди в посочения район. Предвид това следва да се приеме 
решение за приемане инвестициите за „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 
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127 и 128 по плана на гр. Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 
501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две 
могили и 17 бр. СВО“ (първи етап) и  „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 
127 и 128 по плана на гр. Две могили – втори етап“ направени от общината Две могили. 

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

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 
214/16.07.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2018 година  
 

Относно: Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията 

по ВиК. 

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

 

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

21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост във връзка, §9, ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и 

доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, чл. 4.4в от 

Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от Асоциацията по ВиК стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Две 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 214 от 16.07.2018 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 827 
  

1. Приема инвестициите за „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17,127 
и 128 по плана на гр. Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, 
ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили 
и 17 бр. СВО“ (първи етап) и „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17,127 и 128 
по плана на гр. Две могили – втори етап“ направени от общината Две могили. 

2. Дава съгласие Община Две могили да предаде активите в управление на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за 
дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на ВиК услуги на 
потребителите, на обща стойност 170 966.71 лева /сто и седемдесет хиляди деветстотин 
деветдесет и девет лева седемдесет и една ст./ за обектите както следва: 

2.1. „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. 
Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и 
от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили и 17 бр. СВО“ (първи 
етап), с дължина на уличния водопровод 322,20 м., на стойност 111 086.71 лева. 

2.2. „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. 
Две могили – втори етап“, с дължина на трасето 163,00 м., на стойност 59 880.00 лева. 

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

 

Петнадесета 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 четиридесетото заседание на VІI – ми 
Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1, 2, 7, 8, 10 и 14 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 02.08.2018 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) 


