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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. 08141/92 07, 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 
 

№ 41 
 

Днес, 24 август 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и първото 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: Стефан Димитров Стефанов. 

 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; 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? 
 

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 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 233/14.08.2018 г., относно: 

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община 
Две могили за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 224/06.08.2018 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второто тримесечие на 2018 година. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/06.08.2018 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 
дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2018 г.  
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Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/09.08.2018 г., относно: 

Дейността на  Общинско предприятие „Обществено хранене”за  първото полугодие  на 
2018 г. 

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

5. Докладна записка от Даниела Христова с вх. № 228/09.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОСК Две могили, град Две могили през 
състезателната 2017- 2018г.  

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности ”. 

6. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 229/10.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.09.2017 до 31.07.2018г. г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/10.08.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Неделчева Недялкова за раждане 
на първо дете – Краснодара Зорницова Недялкова. 

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

социални дейности”. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/14.08.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2018 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2018 година  

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 235/15.08.2018 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 

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

гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/17.08.2018 г., относно: 

Определяне на броя на групите в ДГ „Първи юни” – с. Баниска и ДГ „Св.Св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/17.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” – град Две могили за 
учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 233/14.08.2018 г., относно: 

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община 
Две могили за учебната 2018/2019 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

На основание чл. 68, ал. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой ученици 
в паралелките се допускат в неспециализираните и специализираните училища, когато 
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броят на ученици в паралелка от 1-ви до 12-ти клас е не по-малко от 10 и при сформиране 
на „слети” паралелки с не по-малко от 10 ученици от двата класа. Съгласно ал. 2 на същия 
член, изключения се допускат с разрешение на финансиращия орган. Разрешението се 
издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага 
становище на началника на Регионално управление на образованието. В Община Две 
могили са постъпили мотивирани докладни записка от директорите на две от училищата 
на територията на общината, относно разрешение за съществуване на самостоятелни 
паралелки с по-нисък от минималният брой ученици в начален, прогимназиален и 
гимназиален етап, а именно: 

1. Докладна записка от директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили с 
искане за разрешение да бъде формирана маломерна паралелка в VIII клас на гимназиален 
етап на образование с профил „Техник на селскостопанска техника”, професия 
„Механизация на селското стопанство” с брой ученици - 13. Посочената паралелка е 
единствена в училището и на територията на Община Две могили. Освен това се 
наблюдава интерес от работодателски организации за обучение и подготовка на кадри по 
специалност „Мехнизация на селското стопанство” в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две 
могили, поради което е важно професионалното направление да бъде запазено. 
Необходимите допълнителни финансови средства за обезпечаване на образователния 
процес ще бъдат осигурени от бюджета на училището. Посочената паралелка има 
възможност да бъде допълнена, тъй като по данни на РУО – Русе има ученици незаписани 
в никое училище след третият етап на класиране. 

2. Докладна записка от директора на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска с искане за 
разрешение за формиране на маломерни и слети паралелки, както следва: 

№ Паралелка Норма за 

пълняемост на 

паралелката 

Реален брой 

1. І - маломерна 16 12 ученика 
2. ІІ клас (маломерна) 16 10 ученика 
3. III-ІV клас (маломерна, 

слята) 
16 12 ученика (5 ученици от III и 7 

ученици от IV) 
4. V клас (маломерна) 18 7 ученика 
5. VІ клас (маломерна) 18 12 ученика 
6. VІІ клас (маломерна) 18 10 ученика 

Необходимите допълнителни финансови средства за обезпечаване на 
образователния процес ще бъдат осигурени от бюджета на училището. През учебната 
2017/2018 г. ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска беше включено в Списъка на защитените 
детски градини и училища, като има влязло в сила Решение на Общински съвет – Две 
могили да бъде предложено на министъра на образованието и науката, училището да бъде 
включено и в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 
година. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния 
брой на децата в групите и съответно учениците в паралелките се допускат в защитените 
детски градини и училища. Ако училището не бъде включено в Списъка на защитените 
детски градини и училища за 2018/2019 година, необходимите финансовите средства ще 
бъдат осигурени от бюджета на училището. 

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
233/14.08.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
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По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, т. 2и т. 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и Докладна записка с вх. № 233 от 14.08.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 828 
  

1. Разрешава за учебната 2018/2019 година съществуването на паралелка с брой 
ученици под установения минимум в VIII клас на гимназиален етап на образование с 
профил “Техник на селскостопанска техника”, професия „Механизация на селското 
стопанство” с брой ученици - 13 в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили. 
Необходимият финансов ресурс ще бъде осигурен от бюджета на учебното заведение. 

2. Разрешава за учебната 2018/2019 година съществуването на паралелки с брой 
ученици под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, както следва: 
 

№ Паралелка Норма за пълняемост на 

паралелката 

Реален брой 

1. І - маломерна 16 12 ученика 
2. ІІ клас (маломерна) 16 10 ученика 
3. III-ІV клас (маломерна, 

слята) 
16 12 ученика (5 ученици от 

III и 7 ученици от IV) 
4. V клас (маломерна) 18 7 ученика 
5. VІ клас (маломерна) 18 12 ученика 
6. VІІ клас (маломерна) 18 10 ученика 

 

Финансовият ресурс да бъде осигурен от бюджета на ОУ „Христо Ботев” – с. 
Баниска. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 224/06.08.2018 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второто тримесечие на 2018 година. 

По нея докладва:  

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

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

1. През месец април – постъпила докладна записка от СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили за изменение на приходната им част – увеличение на § 24-05 и 
намаление на § 37-02 с по 32 лева. Промените в разходната част са увеличение по § 10-20 
с 5 693 лева и намаление на § 02-08 с 2 000 лева, § 10-13 с 693 лева, § 10-14 с 3 000 лева, § 
10-15 с 64 лева; постъпила е докладна записка от ОУ „Христо Ботев” с. Баниска за 
изменение на разходната част с увеличение на § 10-14 с 500 лева и § 10-20 с 2 000 лева и 
намаление § 10-15 с 2 500 лева; постъпила е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две 
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могили за изменение на разходната част с увеличение на § 10-30 с 614 лева и намаление § 
01-01 с 614 лева; постъпило е дарение от 141 лева, които ще бъдат изразходени за 
материали за улично осветление. 

2. През месец май – постъпила е докладна записка от Кметство с. Помен за 
промени в разходната част на дейност „Общинска администрация” – увеличение на § 10-
51 с 300 лева и намаление на § 10-16 с 300 лева; постъпила докладна записка от Кметство 
с. Чилнов за промени в разходната част – в дейност „Други дейности по културата” 
намаление на § 10-15 с 25 лева и в дейност „Разходи за лихви” увеличение на § 29-91 с 25 
лева; постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за 
увеличение на § 02-08 с 1 995 лева и § 19-01 с 30 лева, а намалението е по § 01-01 с 1 995 
лева и § 19-81 с 30 лева; постъпило дарение от 1 000 лева, които ще бъдат изразходени за 
субсидиране на футболния отбор. 

3. През месец юни – постъпила е докладна записка от Кметство с. Батишница за 
промени в разходната част на дейност „Осветление на улици и площади” – намаление на § 
10-16 с 20 лева и в дейност „Разходи за лихви” увеличение на § 29-91 с 20 лева; постъпила 
докладна записка от Кметство с. Баниска за промени в разходната част в дейност 
„Осветление на улици и площади” намаление на § 10-16 с 1 021 лева и в дофинансиране в 
дейност „Общинска администрация” увеличение на § 02-08 с 1 021 лева; постъпила 
докладна записка от Кметство с. Помен за промени в разходната част на дейност 
„Общинска администрация” – намаление на § 10-15 с 96 лева и увеличение на § 10-52 с 96 
лева; постъпила докладна записка от Центъра за личностно развитие гр. Две могили за 
промени в разходната част в увеличение на § 10-62 със 110 лева и намаление на § 01-01 
със същата сума; постъпила докладна записка от ДГ „Първи юни” с.Баниска за промени в  
разходната част в държавна дейност „Детски градини” увеличение § 02-02 с 325 лева и 
намаление на § 01-01 с 301 лева и § 05-51 с 24 лева, а в местни дейности „Детски градини” 
намаление § 10-15 с 10 лева и увеличение в дейност „Разходи за лихви” § 29-91 с 10 лева; 
постъпила е докладна от Център за обществена подкрепа гр. Две могили за промени в 
разходната част за увеличение на § 10-16 с 600 лева, § 10-20 с 2 300 лева и § 10-51 със 100 
лева, а намалението е по § 01-01 с 3 000 лева; постъпила докладна записка от ПГСС 
„К.А.Тимирязев” гр. Две могили за увеличение в приходната им част по § 24-04 с 361 
лева, § 36-19 с 1 170 лева и § 45-01 с 200 лева, отнесени в разходната част по § 02-02 – 1 
531 лева и § 10-20 – 200 лева; постъпило дарение от 1 000 лева за Кметство с. Чилнов, 
които ще бъдат изразходвани за закупуването на материали. 

Първостепенния разпоредител Община Две могили Държавни дейности: 
В дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” намаление на § 10-15 с 61 

лева, и увеличение на § 19-81 със същата сума. В дейност „Защитени жилища” се 
увеличават § 10-20 със 120 лева и § 19-81 с 36 лева, а се намалява § 10-16 със 156 лева. 

Местни дейности: 
В дейност „Общинска администрация” намаление на § 10-15 с 1 961 лева и § 10-20 

с 1 460 лева и увеличение на § 19-81 с 1 960 лева и § 46-00 с 1 461 лева. В дейност 
„Общински съвет” се увеличава § 10-15 и се намалява § 10-20 със 100 лева. В дейност 
„Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие” 
намаление на § 10-16 с 8 457 лева и увеличение на § 10-20 с 8 000 лева и § 10-62 с 457 
лева. В дейност „Чистота” увеличение на § 02-02 с 2 000 лева. В дейност „Спортни бази за 
спорт за всички” увеличаваме § 02-02 с 44 лева, § 05-51 с 6 лева, § 05-60 с 2 лева и § 05-80 
с 1 лев, а намаляваме § 10-15 с 53 лева. В дейност „Музеи” увеличаваме § 10-20 и 
намаляваме § 10-16 с 50 лева. В дейност „Други дейности по културата” се увеличават § 
02-02 с 567 лева, § 05-51 със 7 лева, § 05-60 с 4 лева, § 05-80 с 2 лева, § 10-16 с 903 лева, § 
10-20 със 7 457 лева и § 10-52 с 1 060 лева, а се намалява § 10-15 с 10 000 лева. В дейност 
„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличаваме § 
10-16 и намаляваме § 10-15 със 152 лева. В дейност „Разходи за лихви” увеличаваме § 29-
91 и намаляваме § 22-24 с 300 лева. 
 Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи: 
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 В дейност „Общинска администрация” намаление на § 01-01 с 5 931 лева и 
увеличение на § 02-02 с 5 000 лева и § 02-08 с 931 лева. 

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

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
224/06.08.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.08.2018 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

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

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

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

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

2018 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 

ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

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

№ 224 от 06.08.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 829 
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1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второто 
тримесечие на 2018 година. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/06.08.2018 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 
дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2018 г.  

По нея докладва:  

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

Първоначалният бюджет на Община Две могили за 2018 г. е приет с наше Решение 
№ 701 и е в размер на 6 842 930 лв., от които приходи за държавни дейности 3 979 361 
лева, и приходи за местни дейности 2 863 569 лева 

През отчетния период са извършени промени по бюджета на общината, както 
следва: 

- Заповед № 250/28.02.2018 г. на кмета на общината   – + 137 045 лв.; 
- Заповед № 318/30.03.2018 г. на кмета на общината   – +   28 179 лв.; 
- Заповед № 383/30.04.2018 г. на кмета на общината   – +   74 993 лв.; 
- Заповед № 482/31.05.2018 г. на кмета на общината   – +   65 242 лв.; 
- Заповед № 557/29.06.2018 г. на кмета на общината   – +   70 461 лв.; 
След направената актуализация през второто тримесечие 2018 г. разчетите на 

общия бюджет на общината са както следва: план на приходи за държавни дейности 4 170 
589 лв., план на приходи за местни дейности 3 048 261 лв. 

Планът на сборния бюджет на община Две могили към 31.03.2018 г. е 7 218 850 лв., 
от които: държавни приходи 4 170 589 лв.; местни приходи 3 048 261 лв.; 

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 2 089 925 лв. или 50 
% от годишния план. 

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 1 329 459 лв.или 44 % 
от годишния план.  

Просрочените вземания на общината към 30.06.2018 г. са в размер на 141 837 лв. 
Това са суми от изтекли и неспазени договорни срокове за наем на общинско имущество и 
земя за 133 760 лв., като от тях са неплатени наеми от мери и пасища 85 168 лв. 
 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 
отчетния период са в размер на 2 089 925 лв. 

Към 30.06.2018 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 33 
954 лв., основно за храна и горива в социалните услуги. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 1 229 441 лв.  

Общия размер на просрочените задължения от местни дейности към 30.06.2018 г. 
са в размер на 629 418 лв.  

Просрочените задължения към доставчици общо за общината, отчетени по сметка 
9923 са в размер на 187 727 лв. като основно са за разходи за хранителни продукти, 
горива, капиталови разходи, телефонни разговори и други. Отчетени са по сметка 9924 
просрочени задължения към персонал – 224 лв. 

Просрочените задължения по сметка 9929 „Други просрочени задължения” са 
отчетени 441467 лева са отчетени задълженията на общината по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г. по Акт №14/01.06.2015 г на НАП София както следва: 429 750 
главница и 11 717.26 лева лихва. 

През отчетния период на 2018 г. са постъпили средства по сметки на Европейския 
съюз /СЕС/ – 132 644 лв. 

Отчетени са в приходната част и средствата прехвърлени огледално от бюджета за 
отчитане на дейностите по проектите в училищата в размер на 9 377 лв.  
 Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 701 на 
Общински съвет Две могили от 26.01.2018 г. в размер на 536 774 лв. 
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 Към 30.06.2018 г. общината има дългосрочен дълг в размер на 24 229 лв. главница 
и 727 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. 
 Към 30.06.2018 г. общината има краткосрочен дълг в размер на 12 155 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание отчета за 
изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди 
средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за първото 
полугодието на 2018 г. и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
225/06.08.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.08.2018 година  
 

Относно: Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, 

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

на общинския дълг на Община Две могили за първото полугодието на 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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

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

администрация и във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 8а 

от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 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. № 225 от 06.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 830 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за полугодие 2018 г. в съответствие с 
единната бюджетна класификация в следните параметри: 
1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2/: 

3 419 384 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  263 925 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 545 029 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 2 625 292 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  - 315 870 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 67 288 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви § 7000; 7200; 8300, 

8800; 9300 
217 333 лева  

1.1.7. Средства по сметки 16 387 лева 
  в това число: 

- преходен остатък от 2017 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на полугодие 2018 г. /минус/ 
- остатък в каса в края на полугодие 2018 г. /минус/ 

 
255 637 лева 

-238 931 лева 
-319 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): 

 

3 419 384 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 2 089 925 лева 
1.2.2 Разходи за местни дейности 1 229 441 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
100 018 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
полугодие 2018 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   6 лева 
2.1.2. Получени приходи 74 838 лева 
2.1.3. Разходи 74 734 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  110 лева 
2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.2.1. Наличност в началота на периода 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  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2018 
г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   262 018 лева 
3.1.2. Получени и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 
-3 236 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  258 782 лева 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за полугодие 

2018 г., съгласно данните в Приложение №15 „Информация за общинския дълг 
издадените общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а 
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от ЗОД и издадените от тях гаранции през полугодие 2018 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 92 512 лева 
4.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 19 119 лева 
4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00 % 

4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2018  г 0  

4.5.1 Главница 24 228 лева 
4.5.2 Лихва 727 лева 
4.6 Състояние на издадените общински гаранции към 

30.06.2018 г. 

0 

4.7 Получен краткосрочен банков заем-овърдрафт на 

15.12.2017г 

100 000 лева 

4.7.1 Изплатен заем  87 845 лева 
4.8 Изплатена лихва 407 лева  
4.9.1 Състояние на краткосрочния дълг към 30.06.2018 г. 12 155 лева 
   

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/09.08.2018 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за първото полугодие на 2018 
г. 

По нея докладва:  

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

Общинско предприятие “Обществено хранене”, е специализирано звено  на 
Община Две могили. През първото полугодие на 2018 г. столовото хранене се реализира 
за учениците от СУ гр. Две могили. Менюто включва супа и основно ястие, десертът се 
повтаряше с предоставените от училището «Плод и мляко» за 10.00 часа. Стойността на 
купона за храна за един ден на един ученик е 2.30 лв. – заплащан изцяло от родителите. 
Броят на хранещите се е непостоянен от 50 до 70 броя, съобразно посещенията на 
учебните занятия и се контролира ежедневно от служителите на предприятието и 
представител на СУ. Седмичното меню се изготвя съвместно с медицинската сестра на 
училището и  домакина на предприятието, като са съобразени всички нормативни 
изисквания. Прихода на купони за периода е на стойност – 11 164.20 лв. 

От разкриването си двете социални институции имат сключено споразумение за 
доставка на готова храна, което се подновява всяка година. През отчетния период 
Общинското предприятие осигурява целодневно хранене на потребителите на двете 
институции. Храната е съобразена с ежедневните потребности на потребителите и се 
транспортира всеки ден. Към 30.06.2018 г. ЦНСТПЛУИ гр. Две могили дължи на 
предприятието сумата от 7 467.65 лв. за неплатени фактури от м. януари 2018 г. до 
30.06.2018 г. Към 30.06.2018 г. ЗЖ с. Могилино дължи на предприятието сумата от 
9 281.36 лв. за неплатени фактури от м.септември 2017 г. до 30.06.2018 г. 

Капацитетът на дейността Домашен социален патронаж е 200 потребители, 
утвърдена с решение на Общински съвет. Към 30.06.2018 г. потребителите на социалната 
услуга са 151 броя платена храна и 75 броя “Топъл обяд”. Дейността се реализира 
целогодишно без прекъсване само в работните дни. Приготвената храна е за обяд и се 
състои от супа – 300/350 гр. и основно ястие – 300/350 гр., поставени в съдове за 
еднократна употреба, отговарящи на стандартите за качество на Европейския съюз. 

Към 30.06.2018 г. начислените такси на потребителите на социалните услуги 
Социален патронаж и Топъл обяд са както следва: начислени такси за отчетния период – 
34 790.39 лв.; несъбрани такси към 30 юни 2018 г. – 749.52 лв.  
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През отчетния период са проведени 2 общински мероприятия и 5 семейни 
тържества. Приходите от проведените мероприятия са в размер на 4 166.81 лв. 
 Предоставяне на хотелиерски и туристически услуги се извършва за трети сезон от 
Общинското предприятие. Свързана е с организиране на туристическа дейност на пещера 
Орлова чука и прилежащите павилион ”Бърза закуска,, и настаняване в туристическата 
спалня. Приходите събрани през отчетния период са както следва: от вход пещера – 37 730 
лв.; от рекламни материали – 1 718.50 лв.; от павилион – 12 026.70 лв.; от нощувки 670 лв. 
За сревнение от 2017 и 2016 година приходите от входа на пещерата са нараснали с близо 
10 000 лева, което е много добре. Приходите от рекламни материали, павилион и нощувки 
за съжаление нямат никакво движение. Павилиона и особенно нощувките от хижата, при 
положение, че Общината е инвестирала почти 50 000 лева, възвръщаемостта общо до сега 
е 1 300 лева. Смятам, че е време ръководството на Общината да вземе някакво решение за 
развитието на двата обекта, защото не може павилиона да е с чиновническо работно 
време, а тази прекрасна хижа да няма посещение. 
Друго, което ми направи впечатление е изпълнението на бюджета за шестмесечието – 
малко буди недоумение в мен отчета за първото полугодие на разходите няма 25 000 лева, 
за миналата година разходите за полугодието са били 164 000 лева, на 2016 година са били 
134 000 лева. Това дали наистина е така или има някаква грешка? Ето защо аз искам 
допълнително разяснение, относно разходите. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание информацията и 
излезе със становище тя да бъде приета с направените забележки. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предлагам на Кмета на Общината да мисли да отдаде под наем двата обекта – 
хижата и павилиона, тъй като е очевидно, че няма никакъв резултат от тяхното 
стопанисване. 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Не може павилиона да е с работно време до 17 ч. Хората, които ходят там да 
отпочинат в следработно време, искат да седнат, а реално няма къде. 

3. Албена Томова – Управител на ОП „Обществено хранене” град Две могили: 

Ще Ви бъде изготвена и предоставена допълнителна справка за разходите на 
следващото заседание на Общинския съвет. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
227/09.08.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” и Докладна записка с 

вх. № 227 от 09.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 831 
  

1. Приема за сведение Информация за дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене”за първото полугодие на 2018 г. 

Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 
хранене”за първото полугодие на 2018 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Даниела Христова с вх. № 228/09.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОСК Две могили, град Две могили през 
състезателната 2017- 2018г.  

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 ”: 

Представена ни е за разглеждане информация за резултатите от дейността в ОСК 
Две могили, град Две могили през състезателната 2017- 2018 г.  

През 2018 година в спортния клуб са картотекирани 32 състезатели,  които се 
състезават в различните възрасти от календара на Българска федерация по тенис на маса. 
Тренировките на състезателите се провеждат във физкултурния салон на СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ град Две могили. Най-добре представящите се ученици от заниманията 
по тенис на маса в ЦПЛРИСКИОНИС са основата на представителните отбори на 
спортния клуб, които се явяват в различните състезания от календара на федерацията по 
тенис на маса. Финансирането на спортно състезателната подготовка се осъществява от 
субсидиране на Община Две могили, Финансови средства от Проект към Министерство на 
физическо възпитание и спорт (спортен тотализатор), спонсори и родители. През 
настоящата година състезателите от спортния клуб по тенис на маса са участвали във 
всички възрасти от календара на Българска федерация по тенис на маса и са заели 
следните призови места: Отборно на Северна България  деца до 12 години момичета - 3 
място; Отборно на Северна България  девойки младша възраст – 2 място; Отборно на 
Северна България  девойки старша възраст - 3 място; Отборно финали Държавно 
първенство-  АРГ жени – 1 място; Отборно финали  Държавно първенство девойки старша 
възраст – 1 място; Отборно финали  Държавно първенство девойки до 21 г .– 3 място; 
Държавно първенство девойки старша възраст – индивидуално 3 място Мирослава 
Андронова; Държавно първенство девойки старша възраст – двойки шампионки за 2018 
год. Ивет Илиева и Мирослава Андронова; Държавно първенство девойки старша възраст 
– смесени двойки – място Мирослава Андронова; Държавно първенство девойки до 21 г. – 
двойки 2 място Ивет Илиева, Мирослава Андронова. 

През настоящата година състезатели от клуба са участвали и на международни 
турнири – Моника Цанева 1 място - жени в Международен турнир по тенис на маса в град 
Батуми; Дамла Хасанова 2 място -  девойки в Международен турнир по тенис на маса в 
град Батуми; Дамла Хасанова, Виктория Стефанова 2 място- девойки в Международен 
турнир град Батуми; Ивет Илиева, Мирослава Андронова бяха селектирани през 
настоящата година за състезатели на националния отбор на България - девойки старша 
възраст.  

Участвали са и на Балканско първенство град Зеница, Босна и Херцеговина – Ивет 
Илиева, Мирослава Андронова –  Вицешампионки – отборно; Ивет Илиева – двойки – 3 
място; Балканско първенство гр. Одрин, Републиса Турция – девойки до 21г. Ивет Илиева, 
Мирослава Андронова, Дамла Хасанова – бронзови медалисти;  Ивет Илиева и Мирослава 
Андронова участваха с Националния отбор на Европейско първенство в Румъния. 

В Спортния клуб по тенис на маса Две могили се води целогодишна подготовка на 
състезателите, като децата и техните родители имат желанието и волята да продължат да 
осъществяват своите мечти, но целите, които са поставени са възможни само с финансова 
подкрепа.  

Със своята работа и представяне на състезания децата на Две могили, занимаващи 
се с тенис на маса през отминаващата година доказаха ,че когато има желание и 
постоянство няма значение къде живееш, мечтите могат да станат реалност.  

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Предлагам от наименованието на клуба да отпадне плуване, бадминтон и петанка, 
тъй като реално той не развива този вид вейност. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Даниела Христова с вх. № 
228/09.08.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 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. № 228 от 09.08.2018 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 832 
  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ОСК Две могили, 
град Две могили през състезателната 2017 – 2018 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ОСК Две могили, град 
Две могили през състезателната 2017 – 2018 г.  
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 229/10.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.09.2017 до 31.07.2018г. 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 свое заседание представената ни информация за 
резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 01.09.2017 до 
31.07.2018г. г. и проблемите, които стоят пред него. Миналата година аз също докладвах 
по тази докладна записка и тогава аз пожелах на Кмета на Кметство село Помен да 
продалжава да работи по същия начин за благото на жителите на селото и тази година тя 
го доказа отново. Становището на комикията е предложената ни информация да бъде 
приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 
229/10.08.2018 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 Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и 

Докладна записка с вх. № 229 от 10.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 833 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Помен за периода от 01.09.2017 г. до 31.07.2018 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 
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Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Помен за периода от 01.09.2017 г. до 31.07.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/10.08.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Неделчева Недялкова за раждане 
на първо дете – Краснодара Зорницова Недялкова. 

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 първо дете на 
Зорница Неделчева Недялкова. 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 Недялкова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
230/10.08.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 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. № 230 от 10.08.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 834 
 

1. Отпуска на Зорница Неделчева Недялкова, живееща в град Две могили, улица 
„Лом” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за раждане на 
първо дете – Краснодара Зорницова Недялкова, родена на 25.06.2018 г. 

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

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/14.08.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2018 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2018 година. 

По нея докладва:  

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

Предложени са ни за разглеждане някои промени по бюджета на Община Две 
могили в разходната част и в инвестиционната програма.  

Получено е писмо от Управителя на Защитеното жилище за лица с умствена 
изостаналост с. Могилино с молба да се извършат промени по бюджета. С цел 
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оптимизиране отоплението на сградата е необходимо закупуването на нафтова горелка, 
чиято стойност е 1200 лв. и същата е дълготраен материален актив. 

Кметът на Общината ни предлага да включим в инвестиционната програма на 
общината закупуването на стоматологичен стол и машина за 5 200 лв. Съществуващата 
стоматологична техника е морално и технически остаряла. Вече не могат да се намерят 
части за ремонта й. От 40 години в общината не е закупувана такава техника. С цел 
осигуряване на стоматологично обслужване на населението на общината е необходимо 
наличието на апаратура. Необходимите средства ще се осигурят от намаляване стойността 
на обект „Изграждане на покрит паркинг„. 

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

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Сумата, която сте предвидили за закупуването на стоматологичен стол ми се струва 
твърде малка, затова предлагам да се проучи много подробно каква е цената на един 
стоматологичен стол и ако трябва да увеличим сумата, за да се закупи качествен стол. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Разговаряли сме с д-р Цанев и сумата, която сме предвидили е по негово 
предложение. Той е проверил каква е цената предварително,затова сме планирали такава 
цена. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
232/14.08.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.08.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2018 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 +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

След приключване на разискванията по осма 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 
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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. № 232 от 14.08.2018 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 835 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.09.2018 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 01.09.2018 г.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 235/15.08.2018 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 

По нея докладва:  

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

През 2018 година в Бюджета на Община Две могили са планирани 173 317.00 лева 
за разходи на Общинския съвет. 
 От тях за първото полугодие на годината са усвоени 85 992.00 лева. Общото 
изпълнение на бюджета на Общински съвет за първото шестмесечие на 2018 година в 
проценти е 49.66 %. 
 Комисията разгледа и приема представения ни отчет, но считаме че разходите за 
външни услуги не би следвало да бъдат към бюджета на Общинския съвет. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Комисията по бюджет и финанси също разгледахме отчета на свое заседание и се 
обединихме около едно предложение – защо е необходимо възнагражденията за 
Омбудсмана да бъдат в бюджета на Общинския съвет? Същото се отнася и за външните 
услуги – КИС 13, Кметът на Общината подписва договора, а сумата се планира в бюджета 
на Общинския съвет. Редно е тези разходи да бъдат извадени от бюджета на Общинския 
съвет и да се планират в общия бюджет на Общината. Освен това, новият лаптоп на 
Общинския съвет е придобит при сключването на договора с новия мобилен оператор, а в 
отчета са отразени направени разходи за закупуването му.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
235/15.08.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 24.08.2018 година  
 

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

в Община Две могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 235 от 15.08.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 836 
  

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 

Приложение: Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 
Две могили за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/17.08.2018 г., относно: 

Определяне на броя на групите в ДГ „Първи юни” – с. Баниска и ДГ „Св.Св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно чл. 58, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, когато детската градина не прилага система 
на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от 
първостепенния разпоредител с бюджет. И двете детски градини на територията на 
община Две могили не прилагат система на делегиран бюджет. 

В община Две могили са постъпили мотивирани докладни записка от директорите 
на двете детски градини, относно определяне броя на групите за учебната 2018/2019 
година, а именно: Докладна записка от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска за 
формиране на следните групи в детската градина: Първа възрастова група, с. Баниска, 2-4 
годишни – 18 деца; Подготвителна група, с. Баниска, 5-7 –годишни – 14 деца; 
Разновъзрастова група, с. Бъзовец, 3-7 – годишни – 25 деца. 
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Така определените групи и броят на децата в тях отговарят на норматива за брой 
деца в групи в детска градина, определен в Приложение № 7 към Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование. Съгласно чл. 57 от Наредбата, след определянето на броя на групите, броят 
на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния съгласно 
Приложение № 7, поради тази причина броят на децата в разновъзрастовата група в с. 
Бъзовец е определен на 25. Докладна записка от директора на ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили за формиране на следните групи в детската градина: Първа 
възрастова група «Мики Маус», 3-годишни – 25 деца; Втора възрастова група «Слънце», 
4-годишни – 24 деца; Трета възрастова група, 5-годишни „Детелина-щурче” – 24 деца; 
Четвърта възрастова група, 6-годишни «Мечо Пух» - 23 деца; Разновъзрастова група, 4-5 
годишни «Рай» - 17 деца; Разновъзрастова група, с. Кацелово – 14 деца. 

Така определените групи и броят на децата в тях отговарят на норматива за брой 
деца в групи в детска градина, определен в Приложение № 7 към Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование. Съгласно чл. 57 от Наредбата, след определянето на броя на групите броят 
на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния съгласно 
Приложение № 7, поради тази причина броят на децата в първа възръстова група, втора и 
трета възръстова група е определен над максималния брой от 23 деца, съгласно 
Приложение № 7 към Наредбата. Съгласно чл. 55 от Наредбата, при недостатъчен брой 
деца за образуване на групите в детските градини се допуска формиране на смесени групи 
с деца на различна възраст, като минималният брой деца за една разновъзрастова група е 
12. Съгласно тези изисквания е формирана разновъзрастовата група във филиал „Олга 
Жекова” – с. Кацелово. 

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. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Тъй като става въпрос за разновъзрастовата група в село Бъзовец, както виждате 
децата са 25 на брой. Това е максималния брой деца, които могат да бъдат в една група, а 
в селото има и необхванати деца. В тази връзка на 29.08.2016 г., Общинският съвет прие 
решение, с което педагогическия персонал на филиала в село Бъзовец са двама човека и 
непедагогическия персонал е също 2 човека. В последствие стана ясно, че този персонал е 
недостатъчен и поради тази причина на 26.08.2017 г. взехме решение, с което увеличихме 
бройката на педагогическия и непедагогическия персонал от 2 на 3. За сажяление, обаче 
това решение на Общинския съвет все още не е изпълнено и поради тази причина Ви 
съветвам, Кмете да го изпълните. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
236/17.08.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 58, ал. 2 във 

връзка с чл. 54 и чл. 55, т. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование и Докладна записка с вх. № 236 от 

17.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 837 
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1. Утвърждава следните групи и брой на деца в тях в ДГ „Първи юни” - с. Баниска и 
прилежащкия й филиал „Детелина” - с. Бъзовец, както следва: 

№ Група Брой деца 

1. Първа възрастова група, с. Баниска, 2-4 - годишни 18 
2. Подготвителна група, с. Баниска, 5-7 - годишни 14 
3. Разновъзрастова група, с. Бъзовец, 3-7 - годишни 25 
 Общ брой деца: 57 

2. Утвърждава следните групи и брой деца в тях в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили и прилежащият й филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово, както следва: 

№ Група Брой деца 

1. Първа възрастова група «Мики Маус», 3-годишни 25 
2. Втора възрастова група «Слънце», 4-годишни 24 
3. Трета възрастова група, 5-годишни „Детелина-щурче” 24 
4 Четвърта възрастова група, 6-годишни «Мечо Пух» 23 
5 Разновъзрастова група, 4-5 годишни «Рай» 17 
6 Разновъзрастова група, с. Кацелово 14 
 Общ брой деца 127 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/17.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” – град Две могили за 
учебната 2017/2018 г. 

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 ПГСС „К. А. Тимирязев” – град Две могили за учебната 2017/2018 г. 

Информацията е много подробно и добре представена, като в нея са залегнати 
няколко важни момента – учебната 2017/2018 г. започва със 171 ученика, разпределени в 9 
паралелки със слдните специалности: „Селски туризъм”; „Растителна защита и 
агрохимия”; „Механизация на селското стопанство”; „Производител на селскостопанска 
продукция”; „Агроекология” и „Фермер”. Общият успех в края на учебната година е 
добър 4.11. В училището се обучават 11 ученика в самостоятелна форма на обучение. 
През тази учебна година ученици от ПГСС са взели участие в Регионален етап за Северна 
България на Национално състезание „Млад фермер”, на което са се представили в 
направленията животновъдство, растениевъдство и механизация на селското стопанство. 
Отборът е класиран на Национално състезание „Млад фермер”. За здравното обслужване 
на ПГСС се грижи м.с. Росица Колева, осигурен е безплатен транспорт на учениците. 
Основните проблеми, които стоят за разрешаване пред училището са подобряване на 
МТБ; ремонт на покрива на учебния корпус; основен ремонт на котела на водогрейната 
инсталация; ремонт на учулущното общежитие. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
238/17.08.2018 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 Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 238 от 17.08.2018 г. след 
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проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 838 
  

1. Приема Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” – 
град Две могили за учебната 2017/2018 г. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” 
– град Две могили за учебната 2017/2018 г. 
 

Дванадесета 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 четиридесет и първото заседание на 
VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
2, 3, 8, и 9 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 30.08.2018 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) 


